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De NGJS Nieuwsbrief 
 

Een manier voor Joodse Studies-geleerden om 

contact te houden en up-to-date te blijven! 

 

Een nieuw begin voor prof. Marcel Poorthuis 

Op 19 mei 2022 zal prof. dr. Marcel Poorthuis afscheid nemen van 
Tilburg University, waar hij sinds 2011 werkzaam was als hoogleraar 
Interreligieuze Dialoog. We maakten van de gelegenheid gebruik om 
hem een paar vragen te stellen. Prof. Poorthuis’ website vindt u hier. 

 
In deze nieuwsbrief 

 

* Prof. Marcel Poorthuis 

* ‘Jewish and Christian Perspectives’ conferentie  

*Mini- symposium: ‘Requiem van Theresienstadt’ 

* ‘Conceptualizing old age’ conferentie 

* Nieuw boek: Overcoming Dichotomies 

* Joodse studies proefschriften 

* Revival van Joods leven in Lviv 

* Vanuit het bestuur 

* Algemene nieuws en vacatures 

 
Het Nederlands Genootschap voor Joodse 

Studiën (NGJS) 

Heeft u vragen, ideeën of andere suggesties voor 
het Bestuur ? Stuur dan een e-mail naar onze 

secretaris, 

Dr. Eric Ottenheijm:  
H.L.M. Ottenheijm@uu.nl 

 

E-mail ons uw nieuws over lezingen, 
conferenties, calls for papers en nieuwe MA en 
PhD scripties! 

 
Nieuwsbrief geredigeerd door 

Dr. Ortal-Paz Saar: 

Professor Poorthuis, gefeliciteerd met uw emeritaat. Uw academische 
carrière omspant meer dan drie 
decennia, eerst aan de 
Katholieke Theologische Uni-
versiteit Utrecht en daarna 
aan de Tilburg University, 
waar u binnenkort uw 
emeritaat viert. Als u één 
moment zou moeten 
kiezen dat een bijzondere 
indruk op u als weten-
schapper en docent heeft 
gemaakt, wat zou dat dan 
zijn? 

Bijzondere indruk maakte de ontmoeting met de Frans-joodse filosoof 
Emmanuel Levinas over wie ik mijn dissertatie (Messianisme in de 
Talmoed) schreef. Hij was veel kleiner dan ik had gedacht en behoorlijk 
onverstaanbaar, maar wat een labyrint van wijsheid! Als filosoof 
ongetwijfeld de meest grondige joodse denker van de 20e eeuw. De 
conferentie vond plaats in Aken, maar onder vele excuses was de lezing 
van Levinas in Limburg, omdat hij een gelofte had afgelegd Duitsland 
nooit meer te betreden. Een overigens heel ‘onacademische’ kwestie 
die tot nadenken stemde! 
 
Tijdens uw carrière bent u actief geweest op een terrein dat altijd 
actueel is en in toenemende mate: dat van de interreligieuze dialoog. 
U schreef over de drie Abrahamitische religies en was niet bang om de 
vroegere en huidige intoleranties helder te bekritiseren. Wat was de 
grootste uitdaging waarmee u op dit gebied werd geconfronteerd? 

De Abrahamitische verbondenheid tussen jodendom, christendom en 
islam kan natuurlijk worden bekritiseerd, maar vormt toch een 
belangrijk tegenwicht tegen anti-islam sentimenten. Wat ik zelf de 
grootste uitdaging vond en tevens een onopgelost probleem is dat 
secularisatie feitelijk die hele verbondenheid weer op losse schroeven 
zet. De multiple religious belonging kan daarvoor geen alternatief 
bieden, lijkt me. 
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U hebt meer dan dertig boeken geschreven en geredigeerd, naast het 
schrijven van bijna tweehonderd artikelen. Het is waarschijnlijk 
moeilijk kiezen, maar welke is uw favoriet en waarom? 

De belangrijkste boeken: Engelstalig de hele serie Jewish and Christian 
Perspectives, niet zozeer vanwege elke bijdrage afzonderlijk, maar 
vanwege het interreligieuze en interdisciplinaire karakter.  
Het beste Nederlandse boek vind ik Een donkere spiegel, een compleet 
overzicht van katholieke beeldvorming van Joden in Nederland vanaf 
1880: inclusief antisemitisme. Daarin hebben we (met mijn collega Theo 
Salemink) honderd jaargangen Katholieke Illustratie en evenveel 
jaargangen Preekschetsen onderzocht (de laatste nog nooit 
onderzocht!). Het bleek onder meer dat de religieuze beeldvorming van 
het jodendom in de preken volkomen losstond van de maatschappelijke 
situatie, zodat zelfs de Jodenvervolging nauwelijks enige sporen had 
achtergelaten in de prediking. 
 

Is er een boek dat u graag had willen schrijven, maar waar u nog niet 
aan toe bent gekomen? 

Ik had (of zal) graag een boek schrijven, samen met anderen uit joodse, 
christelijke en islamitische kring, over medische ethiek in Jodendom, 
Christendom en Islam. Een heel technisch gebied en volkomen 
onbekend, ook over en weer. Ik zou de nadruk niet zozeer willen leggen 
op de feitelijke standpunten maar op de wegen die tot een ethisch 
standpunt leiden en die in de drie religies heel verschillend zijn (en 
tevens radicaal verschillen van de geseculariseerde ethiek). Dat 
misschien voor de toekomst. 
 

Kunt u iets over uw huidige onderzoek met ons delen? 

Momenteel heb ik de figuur van Job en islam en Qisas al-Anbiyya (Tales 
of the Prophets) bestudeerd en de overweldigende rijkdom van 
verhalende tradities in de drie religies zullen me blijvend bezig houden 
en worden in de theologie teveel genegeerd. Daartoe behoren 
natuurlijk ook de parabels, waaraan mijn collega’s Eric Ottenheijm, 
Lieve Teugels, Annette Merz en ondergetekende al zoveel jaren met 
plezier werken. 
 

Dank u wel. We wensen u nog vele decennia vruchtbaar en boeiend 
wetenschappelijk onderzoek! 
 

Conferentie 
Memory: In search of lost time: 9–12 mei 2022, Catharijneconvent, Utrecht 

Tweejaarlijkse conferentie van het consortium ‘Jewish and Christian Perspectives’  
Aanmelding verplicht, via JCPconference2022@outlook.com.  
Het programma vindt u hier. 

Op 9 mei 17.30-19.15 uur: Openingslezing voor het grote publiek: ‘Jewishness and 
Israeliness in the Development of Israel’s Sacred Sites map’ door prof. dr. ir. Doron Bar 
(Schechter Instituut, Jeruzalem). Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. 
Vanaf 17.00 uur is de deur geopend met live muziek.  

Op 10-12 mei wordt een besloten conferentie met presentaties gehouden. 
Geïnteresseerde promovendi en wetenschappers worden uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn (beperkte mogelijkheden). 

Het congresorganisatiecomité 2022 bestaat uit prof. dr. Marcel Poorthuis, Tilburg 
University; dr. Leo Mock, Tilburg University; dr. Lieve Teugels, PThU Amsterdam; 
Nicolien Luitwieler, student-assistent, PThU Amsterdam. JCP is een consortium van 
Bar Ilan University (Tel Aviv), de Schechter Institutes (Jeruzalem), de Tilburg School of 
Theology en de Protestantse Theologische Universiteit. De vier instellingen wisselen 
elkaar af in de organisatie van de conferenties. JCP heeft ook een boekenserie bij Brill.  
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Mini-symposium NGJS  
‘Requiem van Theresienstadt’: 
31 mei 2022, PC Hoofthuis, Spuistraat 134 Amsterdam (zaal 104, 1e verdieping) 

Begintijd: 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee). Gratis toegang  
 
Het mini-symposium vindt plaats in het kader van de uitvoering van het concert-
drama Requiem van Theresienstadt op zondagavond 19 juni 2022 in de Beurs van 
Berlage. Dit concert wordt uitgezonden op 23 juni door de NOS op NPO2. Het 
NGJS organiseert het symposium in samenwerking met de Jonge Judaïci, de 
Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de opleidingen 
Religiewetenschap, Hebreeuwse en Joodse studies, Stichting Requiem van 
Theresienstadt: Stemmen van Verzet. Het symposium begint met een welkom 
door Eric Ottenheijm, namens het bestuur van het NGJS, gevolgd door een korte 
inleiding over het Requiem van Theresienstadt door Julie-Marthe Cohen, 
bestuurslid NGJS en voorzitter van Stichting Requiem van Theresienstadt. Tijdens 
het symposium zal Karel Margry spreken over De twee films van Theresienstadt. 
Ria van den Brandt houdt de lezing “‘Weet je, het was allemaal net alsof’:  
Herinneringen aan Theresienstadt” en Leo Samama “Een Requiem in 
Theresienstadt.” Het programma vindt u hier. Graag aanmelden vóór 30 mei bij 
j.m.tanja@rug.nl.  

 

Conferentie 
Conceptualizing Old Age in Ancient Jewish and Early Christian Contexts: 
1–2 juni 2022, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam 
 
Op 1 en 2 juni 2022 organiseren dr. Seth Bledsoe (RU) en dr. Albertina Oegema 
(PThU) de conferentie ‘Conceptualizing Old Age in Ancient Jewish and Early Christian 
Contexts’ aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam (De 
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). Doel van deze conferentie is om de wijde 
variëteit aan ouderdomsvoorstellingen en -praktijken in het antieke jodendom, het 
vroege christendom en de Grieks-Romeinse wereld in kaart te brengen.  

De conferentie bestaat uit twee delen: De (online) openingslezing ‘The Ageless Self 
and the Selfless Age’ wordt op woensdagavond 1 juni om 19:00u-20:30u door 
prof.dr. Mira Balberg verzorgd. Zij heeft samen met dr. Haim Weiss recentelijk het 
zeer belangwekkende boek When Near Becomes Far: Old Age in Rabbinic Literature 
bij Oxford University Press (2021) gepubliceerd. Op donderdag 2 juni om 09:15u–
17:00u vindt de eigenlijke conferentie op locatie plaats. Een keur aan nationale en 
internationale wetenschappers zal ingaan op de weergave van ouderen en 
ouderdom in relatie tot wijsheid, gender, sociale status en de familie in Joodse, 
christelijke, Griekse en Romeinse bronnen uit de oudheid.  

U bent van harte uitgenodigd om aan deze conferentie deel te nemen. Het volledige 
programma zal binnenkort op de websites van de PThU en de Radboud Universiteit 
bekend worden gemaakt. Met het oog op de catering kunt u zich aanmelden door 
een e-mail te sturen naar dr. Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nieuwe boeken 
 

 

De bundel Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-
Roman World, geredigeerd door Albertina Oegema, Jonathan Pater, and Martijn 
Stoutjesdijk, verschijnt in mei bij Mohr Siebeck. Deze bundel biedt een 
interdisciplinair onderzoek van gelijkenissen, fabels en vergelijkingen uit een reeks 
Grieks-Romeinse, joodse en christelijke bronnen in de oudheid. De auteurs 
belichten zowel de vloeiende grenzen tussen deze genres als hun verschillende 
literaire bewerkingen. Voor meer informatie zie de website van de uitgever. 
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Joodse studies proefschriften 
 

 

Waarom is deze vertaling anders dan alle andere vertalingen? 
Een taalkundige en cultuurhistorische analyse van Engelse 
vertalingen van de Pesach Haggadah van 1770 tot nu  

door Avraham Roos (verdediging dissertatie 7 juli 2022) 
Promotor: prof. dr. Rens Bod (Computational and Digital Humanities, 
UvA), co-promotor: prof. dr. em. Tom Cheesman (Duits, Talen, 
Vertaling en Communicatie, Swansea University, Wales). 

Dit diachronisch onderzoek naar de ontwikkeling van de Engelse 
vertalingen van de traditionele Asjkenazische Haggadah tekst (vanaf 
de allereerste Engelse vertaling in 1770 tot de hedendaagse) maakt 
gebruik van een combinatie van distant reading en close reading 
technieken. Lexicale, semantische, syntactische, orthografische en 
grammaticale verschuivingen worden geïdentificeerd en belicht, en er wordt een cultuurhistorische achtergrond gegeven 
om te verklaren wanneer en waarom deze verschuivingen plaatsvonden. 106 verschillende Engelse vertalingen werden 
geïdentificeerd, gedigitaliseerd en gebruikt als een corpus voor dit onderzoek. Daarnaast werden hardcopy's van zowel 
traditionele als niet-traditionele Engels-talige Haggadot handmatig onderzocht met close reading technieken om trends 
verder te onderzoeken. Deze interdisciplinaire studie combineert vertaalwetenschap, taalkunde, populaire drukkunst, 
Joodse geschiedenis en cultuur, godsdienstwetenschap en liturgie, en digitale geesteswetenschappen. 

 

Vervlochten loyaliteiten in het Midden-Oosten: Discussies over fascisme, nazisme en antisemitisme in de Arabischtalige 
Joodse pers 1933-1948  

door Lucia Admiraal (verdediging dissertatie 16 december 2021) 
Promotor: prof. dr. Gerard Wiegers (Religiegeschiedenis en vergelijkende religiewetenschap, UvA), co-promotoren: prof. 
dr. Irene Zwiep (Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen, UvA), dr. Robbert Woltering (Semitische talen en 
culturen, UvA). 

Hoe bezagen joden in het Midden-Oosten nazisme, fascisme en antisemitisme tijdens de jaren 1930 en 1940? Dit 
onderzoek analyseert ideeën over de posities en identiteiten van joden in het Midden-Oosten in de context van publieke 
debatten over het fascisme. Het onderzoek richt zich op de Arabischtalige joodse pers in Egypte, Libanon en Syrië, en kijkt 
in het bijzonder naar de ideeën van de hoofdredacteuren en belangrijkste auteurs en hun regionale en trans-regionale 
intellectuele netwerken en ontmoetingen. Het onderzoek laat zien dat joden in het Midden-Oosten gedurende de jaren 
1930 en 1940, ondanks politieke uitdagingen op een nationaal, regionaal en internationaal niveau, een gelaagde reeks 
loyaliteiten konden behouden. 

 

Nieuw promotieonderzoek: De complexe houding van Ambrosius van Milaan 
tot de Joden 

Door Geert de Korte 
Promotor: prof. dr. Marten van Willigen (Bijbeluitleg Vroege Kerk, Theologische 
Universiteit Apeldoorn), co-promotor: dr. Ortal-Paz Saar (Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis, UU) 

Ambrosius was bisschop in Milaan van 374 tot 397 onze jaartelling. Dit 
onderzoek richt zich op Ambrosius' houding ten opzichte van de Joden, die vaak 
als negatief wordt gekwalificeerd. Ambrosius maakt aan de ene kant regelmatig 
gebruik van de Joodse bijbeluitlegger Philo, maar aan de andere kant vormen 
de Joden ook 'de ander' in zijn preken, waarbij hij zowel positief als negatief 
over hen spreekt. Daarnaast spreekt hij hen soms aan alsof ze aanwezig zijn. Dit 

onderzoek analyseert deze drie invalshoeken in hun onderlinge verhouding, met als doel om meer inzicht te krijgen in 
Ambrosius' visie op de Joden. 
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Revival van Joods leven in Lviv  

Door Lieve Teugels 
 

 

Door de Erasmus+ uitwisseling tussen de PThU en de Ukrainian Catholic University in Lviv 
ben ik vrij snel ook in aanraking gekomen met een aantal joodse groepen en initiatieven in 
die stad. Ik was blij verrast met het grote aantal “grassroots” initiatieven om de joodse 
cultuur nieuw leven in te blazen in Lviv, dat ooit een zeer bloeiend joods leven heeft gehad. 
Slecht een paar voorbeelden van grote joodse namen die geassocieerd worden met Lviv zijn 
Sholom Aleichem [Sholem Aleichem’s Creative Encounters in Lviv (In Commemoration of the 
100th Anniversary of his Departure into Eternity) - UJE - Ukrainian Jewish Encounter] en 
Solomon Buber (check de colofons van zijn edities, vele zijn uitgegeven in 
Lvov=Lemberg=Lviv).  

Op straat in Lviv ziet men vaak jiddisje teksten op de muren, moderne initiatieven om de 
aanwezigheid van voormalige joodse bedrijven en winkels te markeren. Ook worden een 
aantal synagogen en begraafplaatsen in Lviv en omgeving gerestaureerd (zie bijv. The 
Osborns: Rohatyn Jewish Heritage - UJE - Ukrainian Jewish Encounter). Bij mijn eerste bezoek 
aan Lviv heb ik de kans gekregen om mee te gaan naar Sambir, waar wordt gewerkt aan een 
monument op de plaats van een joods massagraf, getuige van een massale fusillade in de 
tweede wereldoorlog, de manier waarop de holocaust in Ukraine vaak plaatsvond 
("Remember" Project — Remember Sambir). Helaas is er ook tegenstand tegen dergelijke 
projecten: de belangen van joodse en Oekraïens-nationalistische herdenkingssites lopen 
niet altijd parallel. 

Het meest verbonden voel ik me echter met een kleine groep vrijwilligers die eigenhandig 
de vooroorlogse Jakuv Glanzer synagoge (foto hieronder) aan het restaureren zijn. Ze doen 
dit in hun vrije tijd en met behulp van zomerkampen waarbij ook vrijwilligers uit het 
buitenland komen helpen. Het opknappen van het gebouw heeft ook een sociale functie: er 
worden bijvoorbeeld maaltijden gehouden op Joodse feestdagen. In 2019 was ik er te gast 
bij een informeel diner ter gelegenheid van Rosj haSjana. Behalve met de synagoge houdt 
de groep zich ook bezig met het verplaatsen van Joodse grafstenen. In de Sovjet tijd werden 
deze vaak gebruikt als bestrating, en als er een nieuwe weg wordt aangelegd dan is deze 
groep er als de kippen bij om de matseivot weg te halen en naar het joodse gedeelte van de 
begraafplaats te brengen. 

In deze oorlogstijd maakt de groep zich sterk voor het opvangen van vluchtelingen om en 
rond de synagoge. Neem een kijkje op Facebook: (1) All-Ukrainian Jewish Charitable 
Foundation "Hesed-Arieh" | Facebook; (1) Jakob Glanzer Shul | Facebook. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NGJS Newsletter 2022, Nummer 2 
 

Ja
ku

v 
G

la
nz

er
 s

yn
ag

og
ue

, L
vi

v 

https://ukrainianjewishencounter.org/en/sholem-aleichems-creative-encounters-lviv-commemoration-100th-anniversary-departure-eternity/
https://ukrainianjewishencounter.org/en/sholem-aleichems-creative-encounters-lviv-commemoration-100th-anniversary-departure-eternity/
https://ukrainianjewishencounter.org/en/the-osborns-rohatyn-jewish-heritage/
https://ukrainianjewishencounter.org/en/the-osborns-rohatyn-jewish-heritage/
https://www.remembersambir.com/remember-eng
https://www.facebook.com/hesedarieh
https://www.facebook.com/hesedarieh
https://www.facebook.com/pages/Jakob-Glanzer-Shul/115823665131767


 

Vanuit het bestuur … 

 

De afgelopen maanden heeft het bestuur onder meer besteed aan uitgebreide besprekingen van de consultatieversie 

van het rapport Stand van zaken Joodse Studies in Nederland 2008-2021, geschreven door Lieve Teugels, Leo Mock en 

Martijn Stoutjesdijk, ook samen met de auteurs. Hopelijk komt een definitieve versie beschikbaar in juni, zodat er na 

de zomer een bespreking met de leden van de NGJS kan zijn, met terechte aandacht voor de belangrijke aanbevelingen 

uit dit rapport. Een ander onderwerp waar het bestuur verschillende besprekingen aan gewijd heeft is het WOB-

verzoek van het Rights Forum om openheid van zaken te verschaffen over academische samenwerkingsverbanden 

met wetenschappers uit Israël, dat bij sommige universiteiten voor aanzienlijke ophef, spanningen en ongerustheid 

heeft gezorgd. Het bestuur heeft afgezien van een reactie op dit verzoek in de pers vanuit de veronderstelling dat die 

vooral olie op het vuur zou gooien, maar het denkt wel na over een interne bijeenkomst, o.a. om ervaringen te delen 

en tips uit te wisselen om met dit verzoek en andere anti-Joodse uitingen in onderwijs en onderzoek om te gaan. 

Leden die hun ervaringen op dit punt willen delen worden uitgenodigd om een email te sturen aan de secretarissen 

van NGJS (H.L.M.Ottenheijm@uu.nl of B.T.Wallet@uva.nl ). Verder zijn we bijzonder verheugd dat komend najaar 

weer een NGJS-conferentie zal plaatsvinden, dit keer georganiseerd door Lucia Admiraal, Sasha Goldstein-Sabbah en 

Arjen Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen. Tenslotte zullen binnenkort een beknopt financieel verslag en de 

begroting voor dit jaar aan de leden toegestuurd worden, gekoppeld aan een verzoek om de contributie over 2022 te 

voldoen. 

Namens het NGJS-bestuur, Jan Willem van Henten, Voorzitter NGJS 
 

 

Algemene nieuws, calls for papers en vacatures 
 

 

 
Misleiding in tijd van oorlog – de propagandafilm over het doorgangsgetto Theresienstadt: 4 mei 2022 
21:00 – 22:15 uur, Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam.  
Op 4 mei organiseert ‘Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet’ een lezing door historicus 
Karel Margry over het bovenstaande onderwerp. De lezing is onderdeel van het programma van Theater na de 
Dam, georganiseerd door het Amsterdams Comité 4 en 5 mei. Voor meer informatie en kaarten kopen zie 
www.stemmenvanverzet.nl. 
 
‘What Do Ritual Studies Have to Offer to the Study of the Dead Sea Scrolls?’: 13 mei 2022 
15:30 uur, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK, Groningen.  
Jutta Jokiranta, Hoogleraar Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament en Cognate Studies aan de Faculteit Theologie 
van de Universiteit van Helsinki, zal de vierde Dirk Smilde Fellowship Inaugural Lecture uitspreken aan het 
Qumran Instituut van de RUG. Voor meer informatie en aanmelding zie hier. 
 
Graduate Workshop met Tamar Kadari en Ari Ackerman: 17 mei 2022  
Deze workshop wordt aan de PThU gegeven. Meer informatie volgt: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/  
 
Erepenning Teylers Godgeleerd Genootschap: 20 mei 2022 
15:30 uur, de gehoorzaal van Teylers Museum, Haarlem.  
In 2016 heeft prof. dr. Maarten Menken, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de Tilburg School of 
Catholic Theology, de prijsvraag geformuleerd met de titel: Gevraagd wordt “een kritische beschrijving en 
evaluatie van het onderzoek in de laatste vijftig jaar naar het uiteengaan van jodendom en christendom in de 
eerste eeuwen van onze jaartelling”. Op voorspraak van de leden van het Godgeleerd Genootschap hebben 
Directeuren van Teylers Stichting besloten de gouden penning toe te kennen aan de inzending ‘Verhandeling 
over het uiteengaan van jodendom en christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling, tevens een 
beschouwing over bewijskracht in de wetenschap’, door prof. dr. em. Peter Tomson. Het programma vindt u 
hier. Graag aanmelden vóór 13 mei via dit formulier. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzwx1UacNgHlDTK0-3Pwfb1SU7KZgMg3qO25I6jaFidZ4GjA/viewform


Het Achttiende Wereldcongres van Joodse Studies zal plaatsvinden in de Hebrew University in Jeruzalem van 8 
tot 12 augustus 2022. Geleerden uit alle vakgebieden van Joodse Studies zullen deelnemen aan het congres. Voor 
meer informatie zie: https://www.jewish-studies.org/congress-2/  
 
De 14e Contactdag Joodse Studies aan het Instituut voor Joodse Studies van de Lage Landen zal bij de Universiteit 
Antwerpen op donderdag 12 mei 2022 plaatsvinden. Voor meer informatie zie: 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ijs/lezingen-en-conferen/conferenties-2021-
2022/contactdag/  
 
De jaarlijkse conferentie van de Association of Jewish Studies (AJS), de grootste jaarlijkse internationale 
bijeenkomst van Joodse Studies-geleerden ter wereld, zal op 18–22 december 2022 in Boston (MA) plaatsvinden. 
Voor meer informatie zie: https://www.associationforjewishstudies.org/conference. 
 
Vanwege de pandemie zal het European Association for Jewish Studies (EAJS) Congress in Frankfurt in 2023 
plaatsvinden en niet in 2022, zoals gepland. De datum wordt later bekend gemaakt.  
 
Het afscheidscollege van Jan Willem van Henten "De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg" zal plaatsvinden op 
23 juni a.s. om 16.30uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Nadere informatie volgt. 
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