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As a Research Master student I was only recently introduced into the community of NOSTER but I felt
very welcome. People have very diverse disciplinary backgrounds, which promised an interesting
dynamic. Early on in the seminar it was made clear that there was room for basic questions, most
certainly because not everyone was at home in the field. This was characteristic for the open, warm
(both temperature and affinity wise) and friendly setting we found ourselves in. The participants
spoke about their understandings of the texts and involved their own research and backgrounds
which opened up some insightful discussions. The personal involvements were amplified in the last
part of the day which was branded ‘the good news round’. In this positive engagement everyone
could count on a cheer when sharing their recent developments as researchers.
Personally, I am not as experienced as the other participants nor yet as engaged in research so I
could not participate on an equal level, but it was nevertheless an interesting experience. I was
invited to apply different approaches and viewpoints to texts from a field I am not yet familiar with,
and it is interesting to take note of the subjects the participants are engaged in order to be aware of
the recent developments in the field. I am looking forward to the next meeting.
Pieter van der Woude (UU)

Wie in een nieuwe groep binnenkomt, zal altijd even zijn of haar weg moeten zoeken. Het kan in mijn
geval dan twee kanten op gaan: ik val met mijn neus in de boter en geniet volop van nieuwe
ontmoetingen of ik kom in een gezelschap van eenzaam dolende mensen en wat vaste clubjes
terecht waarna ik mijzelf ook vaak wat (eenzaam) dolend terugvind. Gelukkig gold voor mijn eerste
NOSTER bijeenkomst het eerste. Dat is veelzeggend voor deze groep jonge wetenschappers; onder
geleerde mensen verkeren kan immers ook op het tweede uitlopen. Als AIO/promovendus Oude
Testament aan de PThU, begaf ik mij naar de seminar van Biblical Studies. Het eerste deel van de
sessie werd besteed aan het werk van Christiaan Erwich over subjectwisselingen in de Psalmen.
Christiaan liet ons prachtig werk zien, geïllustreerd met nog mooiere illustraties. In de discussie werd
vervolgens ontspannen, maar stevig, met elkaar van gedachten gewisseld over methode en
gemaakte keuzes. In het tweede deel bogen we ons over een artikel van Oxford professor
Christopher Tuckett over de emic en etic approach binnen de Nieuw Testamentische wetenschap.
Het was leuk om hier de meerwaarde te ervaren van deelnemers van diverse universiteiten. Waar de
een zich als theoloog moet begeven binnen de wereld van religiewetenschap, beweegt een ander
zich als religiewetenschapper juist tussen theologen. Voor een ieder riep dit eigen vragen op die naar
aanleiding van het artikel van Tuckett naar boven kwamen. Kortom, genoeg uitdagende gespreksstof
en een mooie binnenkomer bij deze seminar.
Robin ten Hoopen (PThU)

Op vrijdag 30 september 2016 vond, tijdens de NOSTER Opening van het academisch jaar, een
bijeenkomst van het PhD seminar ‘Empirical Research in Religion’ plaats. Na een korte
kennismakingsronde (van de 15-20 deelnemers) hield Stephie The-Mertens een presentatie over
haar onderzoek naar ‘New Ecclesial Movements’, gevolgd door een discussie hieromtrent. Over de
‘case study approach’ die in Stephies onderzoek naar voren kwam spraken we na de pauze verder,

onder leiding van Sjaak Körver. Vragen als ‘Wanneer kunnen we spreken van een ‘case study
approach’?’ en ‘Welke methoden kunnen binnen de ‘case study approach’ gehanteerd worden? (En
hoe bepaal je dat?)’ kwamen hierin aan bod. Naast de inhoudelijke verdieping die het seminar
opleverde, was het tevens een mooie gelegenheid om mede-promovendi te ontmoeten, ervaringen
uit te wisselen en dit laatste – in het kader van de NOSTER Opening van het academisch jaar – voort
te zetten tijdens een lunch in restaurant Luden.
Anke Liefbroer (VU)

