Netwerkgroep Bijbelwetenschappen
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 18 april 2012 in het centrum van Utrecht. De
ontwikkelingen aan de verschillende universiteiten zorgen voor een verschuiving van het
bijbelwetenschappelijke (en theologische) onderzoek naar de noordelijke provincies van het land.
Maar omdat een aantal in België gestationeerde collega’s de balans in evenwicht houden lijkt
Utrecht voorlopig toch nog het meest centraal gelegen. Voor de laatste Tilburgse onderzoeker
(ondergetekende) was dit de laatste bijeenkomst binnen de grenzen van de aanstelling. Anderen
binnen de groep zullen de taken van organisatie en verslaglegging in de toekomst overnemen,
waarmee deze netwerkgroep wederom heeft bewezen vitaal te zijn.
Na een aantal jaren bijeengekomen te zijn op de Uithof, waren we nu voor de tweede keer te gast
in het ‘nieuwe’ onderkomen van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Trans naast de Dom. In
het pittoreske gebouw met labyrintaspiraties hebben de aanwezige promovendi een bijzonder
intensieve en vruchtbare bijeenkomst gehad. De druk bezochte promotie van Anne-Marie Bos
(UvT) op 30 maart jl. werd natuurlijk besproken. En verder bracht ieder van ons in hoe het ging
met zijn en haar onderzoek. Een van de prettige functies van de groep is minder ideale zaken te
kunnen delen met mensen die als geen ander kunnen begrijpen wat de gevolgen van deze
omstandigheden kunnen zijn voor het creatieve onderzoeksproces. Zeker alle aanstaande
verhuizingen zorgen voor veel onrust. Gesterkt en geïnspireerd zijn we aan het eind van de dag
dan ook weer in alle richtingen uitgewaaierd.
In mijn laatste bijeenkomst werd ik gelukkig in staat gesteld een recent deel van mijn onderzoek
voor te kunnen leggen. De goed bestudeerde tekst werd van uitgebreid micro- en
macrocommentaar voorzien, waarmee ik meteen weer volop aan de slag kan. Vervolgens heeft
Birgit van der Lans (RUG) een tekst voorgelegd die als lezing voor een bepaalde context
geschreven was. Interessant was te zien hoe een gerichte context de opzet en inhoud van het
paper bepaalde, en hoe werd opgemerkt dat voor een bredere (proefschrift) context wat
aanvullingen wenselijk zouden zijn. Tegelijkertijd werd duidelijk dat een niet standaard context van
Bijbelonderzoek kan leiden tot verrassende inzichten. In dit paper had Birgit de sociale strategische
kant van Paulus’ brieven in het kader van Social Network Analysis bekeken. Beide besprekingen
leverden interessante punten op die ook voor de andere onderzoekers inzichten en inspiratie voor
het eigen onderzoek opleverden.
Alle promovendi Bijbelwetenschappen en verwante onderzoeksgebieden zijn van harte welkom deel
te nemen aan de bijeenkomsten, twee keer per jaar, doorgaans in Utrecht.
De datum voor de volgende bijeenkomst in het najaar zal via datumprikker.nl worden afgesproken.
Voor meer informatie over de netwerkgroep kun je contact opnemen met mij:
Miranda.VroonvanVugt@uvt.nl.
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