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1. Algemeen 

Naam leerstoel  : Dirk Monshouwer leerstoel 
Leeropdracht  :  Bijbelse theologie 
Leerstoelhouder  :  prof. dr. J. (Joep) Dubbink 
Gevestigd door  : Dirk Monshouwer Stichting 
Gefinancierd door  :  idem 
Gestart per   :  1 september 2003 
Verlengd per  :  1 september 2008, 1 september 2013, 1 september 2018 
Aflopend per  : 31 augustus 2023 
Curatorium   :  prof. dr. M. Kalsky, prof. dr. W.T. van Peursen, ds. G.H. Westra (vz.) 

2. Inleiding  

Dit jaarverslag is bestemd voor het curatorium van de leerstoel, het bestuur van de Dirk 
Monshouwerstichting en andere belangstellenden. Het verschilt van het formele jaarverslag dat 
het bestuur van de Faculteit voor Religie en Theologie jaarlijks wil ontvangen, omdat beide 
verslagen een ietwat verschillend doel dienen; uiteraard zijn ze wel beide gebaseerd op dezelfde 
feitelijke gegevens. 

3. Voorgeschiedenis 

De leerstoel bijbelse theologie aan de Vrije Universiteit namens de Monshouwerstichting is in 
2003 gesticht ter nagedachtenis aan het werk van dr. Dirk Monshouwer (1947-2000), een bijbels 
theoloog en predikant die veel heeft betekend op het snijvlak van kerk, wetenschap en samen-
leving. Het doel was, bijbelse theologie beoefenen in de lijn van de ‘Amsterdamse traditie’, zoals 
kenmerkend was voor de in 2000 opgeheven theologische faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam. Van die wijze van theologiseren was ook Monshouwer een exponent.  

Inmiddels is het perspectief aanzienlijk verbreed en is de wijze van theologiebeoefening die de 
leerstoelhouder voorstaat meer geïntegreerd in het geheel van de bijbelwetenschap, met behoud 
van wat waardevol bleef van deze Amsterdamse traditie: een compromisloze aandacht voor de 
tekst zoals die er staat inclusief de theologische zeggingskracht ervan. 

De leerstoel werd van 2003-2006 bezet door dr. K.A. (Karel) Deurloo (1936-2019), vanaf 2006 tot 
heden door dr. J. (Joep) Dubbink.  

De leerstoel vormt een aanvulling op de expertise zoals die aanwezig is aan de faculteit. Aandacht 
voor de tekst zoals die er staat in de samenhang van de canon van oude en nieuwe testament is 
niet vanzelfsprekend verankerd in de theologische opleiding; specialisatie en segmentatie zorgen 
ervoor dat de student wel specifieke kennis (talen, hermeneutische en exegetische methoden) 
opdoet, maar dat theologische vragen naar zeggingskracht en impact van tekst(uitleg) minder aan 
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bod komen. Het is elk jaar zoeken, of en in hoeverre er mogelijkheden zijn aan de intenties van de 
Stichting bij de inrichting van de leerstoel tegemoet te komen. Dit kan via onderwijs in het 
reguliere programma, waarvoor de leerstoelhouder geregeld de gelegenheid krijgt, via onderzoek 
en publicaties, en via valorisatie – zie hiervoor de paragrafen 6 t/m 8. 

4. Terugblik 

Meest bijzondere gebeurtenis van 2018 was het bezoek van bijna drie weken aan Myanmar, op 
uitnodiging van promovendus Marip La Rip, docent en Dean of Students aan het Myanmar 
Institute of Theology (MIT), het leidende theologische instituut van Myanmar, met de 
mogelijkheid colleges te geven, lezingen te houden en de promovendus intensief te begeleiden bij 
de laatste fase van zijn promotiestudie. De cultuurverschillen tussen Myanmar (een land met een 
meerderheid van 89% Boeddhisten) en West-Europa zijn overduidelijk, en ik hoop dat ik iets heb 
kunnen overbrengen van interactief onderwijs zoals we dat in Europa kennen. Met de Europese 
wijze van theologie bedrijven is men vanuit de literatuur goed vertrouwd (het instituut heeft een 
uitstekende bibliotheek) maar face to face gesprekken over culturele grenzen heen hebben een 
duidelijke meerwaarde. Cultuurverschil was een steeds terugkerend thema, en binnen dat kader 
bleek het mogelijk iets van de wijze van theologiseren waarvoor ik sta door te geven – uiteraard 
steeds in dialoog met de situatie, de visie en de geschiedenis van dat land, en bereid om van hen 
te leren.  

Op beleidsniveau was er dit verslagjaar goed en minder goed nieuws. Op grond van een uitvoerig 
gedocumenteerd voorstel kwam er goedkeuring voor de voortzetting van de leerstoel en de 
verlenging van de aanstelling van de leerstoelhouder tot 1 sept. 2023, waarbij de aanbevelings-
brief van de faculteit zeker van doorslaggevende invloed zal zijn geweest.  

Eind 2018 werd echter duidelijk dat de grootste subsidiegever, de VU-vereniging, het verzoek om 
voortgaande ondersteuning van de leerstoel over 2019 heeft afgewezen. Reden is, dat de 
Stichting zelf te weinig financiën inbrengt via donateurs en langs andere wegen. Dat besluit kwam 
onverwacht. Gesprekken met de VU-Vereniging hebben er wel toe geleid dat over 2019 in elk 
geval de ‘baretvergoeding’ wordt verstrekt, wat het financiële leed enigszins verzacht; de 
leerstoelhouder heeft meegedacht over mogelijke oplossingen, maar het is niet eenvoudig ineens 
de benodigde extra gelden te genereren. 

5. Vooruitblik  

IN 2019 is er meer gelegenheid bijdragen aan het onderwijs te geven: het college Exegese Oude 
Testament in de joint bachelor met de PThU (eerstejaarscollege samen met prof. dr. Wido van 
Peursen), en het mastercollege Bible in Context (elective, samen met prof. dr. Peter-Ben Smit). 
Naast de vaste onderdelen (nascholing Hattemse exegesedagen, begeleiding van enkele actieve 
promovendi en bachelor- en masterstudenten (zie onder) en een bijdrage aan het Colloquium 
Biblicum in Praag) wordt het een uitdaging ook nog een tweetal gevraagde artikelen te schrijven: 
een artikel over Exodus 32-34 voor ACEBT 33, en een artikel over Noach als mediator tussen een 



  3/5 

 

  Versie: 2

 

‘universele’ en een ‘particularistische’ lezing van Genesis 1-11, voor een feestbundel. Een sterkere 
thematische toespitsing van het onderzoek is al jaren wenselijk en wordt ook gevraagd door een 
van de subsidiegevers, maar botst geregeld met de onderwijs- en begeleidingsvraag vanuit de 
faculteit en met de verzoeken om artikelen van elders. 

6. Onderwijs 

o Research Skills, tutor (januari 2018). 

o Gastcolleges in Yangon, Myanmar Institute of Theology, februari 2018.  

o ‘The use of the Bible in Worship’ (M.Div), 2 x 2 uur. 

o Idem, (M.Acs, Master of Arts in Christian Studies), 2 x 2 uur. 

o ‘OT Theology’ (M.Th., research master), (2 x 2 uur).  

o Classics, lezen van Theology of the Old Testament, Walter Brueggemann (gedeeltelijke 
vervanging van prof. dr. Eveline van Staalduine), maart 2018. 

o begeleiding van een masterthesis (afgerond augustus 2018). 

7. Publicaties, papers, gastcolleges, lezingen en interviews 

a. publicaties 

o ‘De profeet en het dode paard. Zacharia 1:1-6 en de crisis in de profetische traditie’ in: Klaas 
Spronk (eindred.), Kleine Profeten (ACEBT vol. 32), Bergambacht 2018, 87-98. 
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/75915494/Dubbink_De_profeet_en_het_dode_p
aard_Zach._1_1_6_.pdf. 

o ‘De nalatenschap van de Amsterdamse School – reactie’, in: In de Waagschaal 47/9 (2018), 
26-29. 

o Bespreking van: Dr. B.E.J.H. Becking, Ezra – Nehemia (De Prediking van het Oude Testament). 
Utrecht (Kok) 2017, in: Kerk en Theologie 69/1 (januari 2018), 90-91. 

o Bespreking van: Willem J. Ouweneel, Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? Een 
theologische evaluatie van de nieuwe evolutionistische hermeneutiek. Amsterdam (Buijten en 
Schipperhein) 2018, in: Kerk en Theologie 69/4 (okt. 2018), 398-399. 

b. Lezingen en diversen 

o ‘Israel after the Exile, typical aspects of its theology, or more special: Between Ezra and 
Isaiah, multi-religious society in 450 BCE’, lezing voor Myanmar Institute of Theology, 
Yangon, 15 febr. 2018 

o ‘Het tegoed van Miskotte’s Als de goden zwijgen’, lezing voor conferentie Provinciale Werk-
groep Kerk en Israël voor Noord-Brabant en Limburg en Antwerpse Contactgroep voor Joods-
Christelijke Betrekkingen, Westmalle (België), 7 maart 2018. 
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o ‘God’s Intervention in History : the Models of Miskotte, Von Rad, Brueggemann and 
Friedman’. Lezing voor Colloquium Biblicum, Evangelische Theologische Faculteit, 
Karelsuniversiteit, Praag, 5 april 2018. 

o ‘Het spanningsveld tussen particularisme en universalisme: een bijbels-theologische 
beschouwing over de spanning in Tenach tussen de God van Israël en de God van alle 
mensen’. Leerhuisavond voor Olterterper Kring, Beetsterzwaag, 1 oktober 2018. 

o Hattemse Exegesedagen, thema ‘De Saul- en Davidgeschiedenis’ (erkend als PAO-module 
PKN, 2,5 ects), Hattem, 5-7 nov. 2018. 

8. Begeleiding promovendi  

Afgeronde promotie 

o M. La Rip, Intertribal Hermeneutics in the Context of Myanmar: A Study of Roles and Functions 
of Jeremianic Female Imagery (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn 
Tradities, Supplement series, 17) Bergambacht (Uitgeverij 2VM) 2018. Verdediging: 16 nov. 
2018. 

Lopende promotietrajecten 

1. Samen dr. Caroline Wickens / dr. Dave Allen (Queen’s), over ‘post-war’ lezing van Jozua 5 
(Jericho) in Sri Lanka. 

2. Samen met prof. dr. Peter-Ben Smit, over de Bijbelse theologie van Willem Barnard.  

3. Een promovendus werkt onder begeleiding van prof. dr. Wido van Peursen aan een 
dissertatie over Numeri. De leerstoelhouder is beschikbaar aan het eind van het traject, 
wanneer exegetische en theologische vragen aan bod komen. 

4. Samen met prof. dr. Nicola Slee / prof. dr. Gerrit Singgih (Indonesië), een eco-feministische 
lezing van Hosea 1-4, intercontextueel toegepast op Indonesië (proposal is op 3 juni 2019 
goedgekeurd). 

Leescommissies / opposities 

1. Christian Schøler Holmgaard, On Earth as it is in Heaven – New Creation in Matthew's Gospel. 
Promotoren prof. dr. Peter-Ben Smit / prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte. Verdediging 31 
jan. 2018 (geen oppositie wegens reis Myanmar). 

2. David Lees, Intertextual Ripples of the Book of Esther : An evaluation of Σταυρωθήτω and 
Ἰουδαΐζω in the New Testament. Promotoren prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte / dr. Dave 
Allen. Verdediging / oppositie 12 juni 2018. 
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3. Opnieuw ingediend werd een proefschrift dat in 2016 werd afgewezen. Als lid van de 
leescommissie nam ik op 25 sept. 2018 deel aan een discussie die resulteerde in een 
hernieuwde afwijzing.  

9. Lidmaatschappen 

Oudtestamentisch Werkgezelschap (OTW) 
Societas Hebraïca Amstelodamensis (SHA) 
Bijbels Theologisch Werkgezelschap (BTW) 
Redactiecommisie Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn tradities (ACEBT) 
Brede redactie van Kerk en Theologie  

10. Overige punten van belang 

Het is enerzijds plezierig te ervaren dat er zoveel werk op de leerstoel en de leerstoelhouder 
afkomt. Men weet mij te vinden bij verzoeken om colleges te geven, scripties en proefschriften te 
begeleiden, deel uit te maken van leescommissies, artikelen te schrijven. De keerzijde daarvan is, 
dat de activiteiten meer en meer de 0,2 fte te boven gaan. Het is moeilijk daarin positie te kiezen: 
wat te doen, wat niet te doen? Welke activiteiten dragen veel en welke (te) weinig bij aan de 
zichtbaarheid van de leerstoel en het uitdragen van de doelstelling van de Stichting? Evengoed 
blijft het een prachtige positie die ik met veel plezier en enthousiasme probeer in te vullen. 

 

Joep Dubbink, september 2019 


