
   

 

1 
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Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek. 
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0. Omvang en inhoud aanstelling 
 
De omvang van de aanstelling is 0,2 fte. Bij de doorstart van de leerstoel op 1 januari 2017 is 
het formele profiel verschoven van ‘jodendom en joods-christelijke relaties’ naar ‘joods-
christelijke dialoog met het oog op nationale en internationale ontwikkelingen’.   
 

1. Onderwijs 
 

In dit semester werd geen college gegeven in de bachelor en master. Vrijwel alle tijd en 
aandacht gingen uit naar de PE-reis die plaatsvond van 20-31 januari. Een inhoudelijk verslag 
van de reis wordt apart toegezonden. De evaluaties van de reis waren onverdeeld positief. 
Op 2 maart werd een afsluitende studiedag gehouden in bijzijn van afgevaardigden van alle 
betrokken instanties. Twee deelnemers die nog een verdiepende literatuurstudie willen 
doen zijn overgedragen aan PThU-collega’s.  

 

Samen met collega Eveline van Staalduine-Sulman van de VU zal ik Johanna Tanja blijven 
begeleiden bij het aanpassen van haar manuscript voor herindiening.  

 

2. Onderzoek 

2.1 Lopend onderzoek 

 Targoem Jesaja 

 Jezus in zijn tijd 
 

2.2 Publicaties  
"In One Word: Observe and Remember! Shamor we-zakhor be-dibbur echad", in: Erinnern 
und Vergessen. Remembering and forgetting. Essays über zwei theologische Grundvollzüge, 
HANS-MARTIN KIRN ANLÄSSLICH SEINER EMERITIERUNG DARGEBRACHT VON KOLLEGINNEN 
UND KOLLEGEN, hg. von Markus Matthias, Riemer Roukema und Gert van Klinken, Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt 2020, pp. 91-94  
 
De laatste weken van de aanstelling worden gebruikt voor de afronding van een artikel over 
de studie van de Targoem in dienst van het begrip van het Nieuwe Testament, voor de serie 
Ancient Literature for New Testament Studies (Zondervan Publishers Grand Rapids) 
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2.3 referenties 
Referent bij een artikel voor de bundel “Parables and Fables in the Graeco-Roman World” 
die zal verschijnen in de serie Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament bij 
Mohr Siebeck in Tübingen 

 
3. Valorisatie 

 

3.1 Leerhuizen en lezingen 
“Mozes, geroepen om op weg te gaan”, 5 + 19 februari (Fonteinkerk Amersfoort) en 4 + 18 
maart (Emmaüskerk Amersfoort). Het Amersfoortse leerhuis wordt steeds groter en 
oecumenischer. Dit jaar zijn er 37 deelnemers uit verschillende kerkelijke denominaties 
(protestant, katholiek en oud-katholiek) uit Amersfoort en omgeving. 
 
“Lessen uit het Bijbelboek Esther”, 27 februari , Ichtuskerk Deventer-Colmschate 
 
“Poerim en het lot van vrouwen”, samen leren uit de bronnen, Pardes inspiratiedag, 6 
maart, Thomaskerk Amsterdam, http://www.stichtingpardes.nl/nieuws/55/6-maart-Samen-
Leren.html?utm_source=Laposta&utm_campaign=6+maart+Samen+Leren&utm_medium=e
mail 
 

3.2 publicaties 
“De mens en zijn vrouw in de tuin”, uitleg bij de lezing van zondag 1 maart, 
https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/8-voorpagina-tenach/827-genesis-02-
Grand Rapids15-3-9-dineke-houtman 
 

4. PR 
 

De Jerusalem Post besteedde aandacht aan het bezoek aan het Schechter Institute in het kader 

van de PE-reis 

 

 
 

5. Samenvatting en conclusies 
 
De laatste maanden van de aanstelling zijn nog nuttig besteed. Tot het laatste moment heb 
ik met plezier gewerkt voor PThU en de SBWOJ. Ik kijk met dankbaarheid terug op de ruim 
13 jaar dat ik deze functie heb mogen vervullen en hoop dat er een mogelijkheid zal worden 
gevonden om dit werk voort te zetten. 
 
Dineke Houtman, Amsterdam 5-3-2020 
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