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Geachte leden en belangstellenden, 

 

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de reguliere najaarsvergadering op 

zaterdag 9 maart in de Bergkerk (Dr. Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort; zie ook 

www.bergkerk.nl/index.php/contact).  

 

Graag horen wij uiterlijk 3 maart of u komt via secretaris@oudchristelijkestudien.nl 

in verband met de catering. Het programma is als volgt: 

 

10.00-10.30  Inloop met koffie 

 

10.30-12.00          Ochtendlezing 

                                 Dr. Mathijs den Dulk (Radboud Universiteit): Vroeg christendom en     

                                 proto-racisme: de casus van Origenes van Alexandrië 

 

Samenvatting: De Grieks-Romeinse antecedenten van racisme 

hebben in de recente wetenschappelijke discussie behoorlijk veel 

aandacht gekregen. Vroegchristelijke literatuur is in deze context 

echter grotendeels buiten beeld gebleven, hetgeen opvallend is, niet 

in de laatste plaats omdat het juist in de sterk door het christendom 

beïnvloede cultuur van Europa was dat racistische discoursen in 

eerste instantie ontstonden en floreerden. Deze lezing poogt een 

bijdrage te leveren aan het opvullen van deze lacune door de ideeën 

van Origenes van Alexandrië over verschillende volkeren en 

etniciteiten te belichten. Dit is relevant met het oog op de 

ontwikkeling van latere racistische ideeën, omdat Origenes 

verschillende standpunten inneemt die op zijn minst compatibel 

zijn met deze moderne noties. Zo gaat Origenes er bijvoorbeeld niet 

alleen van uit dat er inferieure en superieure volkeren bestaan, 

maar biedt hij ook een theologische onderbouwing voor deze 

positie. Alhoewel er ook belangrijke verschillen zijn tussen 

Origenes’ denken en modern racisme blijkt uit zijn werk dat 

verschillende van dit soort ideeën die in de moderne periode 

opgeld deden niet ex nihilo ontstonden, maar konden voortbouwen 

op antecedenten in vroegchristelijke teksten. 

 

Aan het eind van de morgenzitting is er zoals gebruikelijk gelegenheid om nieuwe uitgaven te 

laten circuleren of bijeenkomsten of promoties aan te (laten) kondigen. Aanmelding via de 

voorzitter: grouwhorst@gmail.com.  
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mailto:secretaris@oudchristelijkestudien.nl
mailto:grouwhorst@gmail.com


 

Stichting Oudchristelijke Studiën 

 

Voorjaarsvergadering zaterdag 9 maart 2019 

 
 

2 

12.00-13.30  Middagpauze met lunch 

 

13.30-13.40  Bestuursmededelingen 

 

13.40-15.00  Middaglezing 

Cor Hoogerwerf MA (Vrije Universiteit): Paulijnse versus pagane 

allegorische uitleg in de oudtestamentische commentaren van Theodorus 

van Mopsuestia 

 

Samenvatting: De bijbelinterpretatie van Theodorus van 

Mopsuestia (ca. 350-428) staat bekend vanwege de strikte 

verwerping van allegorische uitleg. Theodorus zelf meende dat 

deze vorm van uitleg uitgevonden was voor Griekse mythen en 

daarom geen pas gaf bij de Bijbel. Maar hij was niet per se tegen 

een uitleg die verder ging dan de letter van de tekst, en voor deze 

christelijke 'allegorische' uitleg oriënteert hij zich vooral op 

Paulus. Ik wil nagaan hoe deze tegenstelling wordt uitgewerkt in 

de diverse genres van het Oude Testament: geschiedenis, 

wijsheid, poëzie en profetie -- voor zover dat valt te reconstrueren 

op basis van wat over is van Theodorus' geschriften. 

 

 Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten! 

  

Met hartelijke groet,  

 

Roald Dijkstra, secretaris 

 

 

Adres:     Oude Nonnendaalseweg 180 

6542 WX Nijmegen 

Contact:      secretaris@oudchristelijkestudien.nl   

tel. 024-3611276 (kantoortijden; voor  

dringende zaken of op de dag zelf: 06-20534884) 

 

Financiën (ter informatie): NL28 INGB 0004 3206 72 

tnv. Stichting voor Oudchristelijke Studie 

U vindt het programma ook terug op https://www.oudchristelijkestudien.nl onder 

'activiteiten'. 
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