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De L.J. Maria Stichting subsidieert niet alleen theologiestudentes ten behoeve van hun studie maar
verleent ook financiële ondersteuning om het mogelijk te maken een congres te bezoeken of een
studie in het buitenland te volgen. Hieronder volgt het verslag van Bernice Brijan die een aantal
cursussen volgde aan Yale University in de Verenigde Staten.
Een semester aan Yale University.
Door middel van dit verslag wil ik u graag op de hoogte brengen van mijn werkzaamheden en
ervaringen gedurende mijn studieverblijf aan Yale University tijdens het afgelopen semester, waarvoor
ik van de L.J. Maria Stichting een financiële tegemoetkoming heb ontvangen.
De buitenlandperiode als geheel kan ik omschrijven als rijk, leerzaam, inspirerend en zeer waardevol;
in verschillende opzichten is het semester van grote betekenis voor mij geweest. Dit komt in de eerste
plaats door het feit dat ik onderwijs heb genoten van de grootste wetenschappers in het vakgebied van
het Oude Testament en het vroege jodendom. Met name Prof. John Collins en Prof. Hindy Najman zou
ik in deze context willen noemen. Vanaf het begin waren ze enthousiast over mijn komst naar Yale.
Hun vriendelijkheid heeft eraan bijgedragen dat ik me meteen thuis ben gaan voelen. Daarnaast heeft
hun expertise en begeleiding in de cursussen, maar in het bijzonder met betrekking tot mijn
masterscriptie, mij gedurende het gehele semester veel gebracht.
Bijzonder aan Yale University is dat er veel ruimte wordt geboden aan 
visiting professors and scholars
en 
guest lecturers
, met als resultaat dat de cursussen zeer levendig en gevarieerd worden ingericht en
dat er veel extracurriculaire activiteiten  met name lezingen  worden georganiseerd. Van het
laatstgenoemde heb ik volop gebruik gemaakt! Prof. Eibert Tigchelaar van de KU Leuven was
gedurende het gehele semester als 
visiting professor 
verbonden aan Yale. Hij heeft me intensief
begeleid en nam ook in persoonlijk opzicht een mentorrol op zich, hetgeen ik als erg waardevol heb
ervaren. Diverse andere wetenschappers, zoals Prof. George Brooke uit Manchester, zijn voor kortere
periodes aanwezig geweest. Doordat elk van deze personen hun eigen specialisatie meebrengen en
vanuit verschillende perspectieven wetenschap binnen het vakgebied bedrijven, was dit voor mij erg
verrijkend en bevorderlijk voor mijn eigen academische groei. Bovendien kon ik hierdoor mijn
professionele netwerk uitbreiden. Soms gebeurde dit op meer persoonlijke wijze, doordat de
mogelijkheid werd geboden nader kennis te maken met een aantal van de gastdocenten door middel van
een lunch of diner.
Het drietal cursussen dat ik volgde bleek een goede afwisseling te zijn tussen enerzijds mijn
specialisatie (vroeg jodendom, maar met bijzondere aandacht voor de Dode Zeerollen) en anderzijds
bredere, interdisciplinaire beschouwingen op deze discipline en aanverwante vakgebieden zoals
GrieksRomeinse oudheid en Assyriologie. Daarnaast kwamen zowel inhoudelijke thema’s binnen als
methodologische reflecties op het vakgebied ruimschoots aan bod. Mede doordat de cursussen door
zowel masterstudenten als promovendi werden gevolgd, waren deze van hoogstaand niveau. Hierdoor
werd ik sterk uitgedaagd kritisch mee te denken over de betreffende onderwerpen.

Persoonlijk vond ik de cursus over het reconstrueren en interpreteren van de fragmenten van de Dode
Zeerollen het meest interessant en leerzaam. De verschillende perspectieven en persoonlijkheden van
Prof. Najman en Prof. Tigchelaar maakten de cursus tot een zeer levendig en gevarieerd geheel.
Daarnaast maakte de nadruk op methodologische kwesties mij erg bewust van bepaalde
vooronderstellingen die helaas (nog steeds) een rol spelen in het vakgebied. Zodoende leerde het mij
nog kritischer te kijken en de juiste vragen te stellen. De bijdrage die we als groep aan de huidige
wetenschappelijke discussies hebben geleverd, voelde daarom erg relevant  we werkten
daadwerkelijk aan de “grenzen van het weten”!
Ook buiten de studiegerelateerde bezigheden heeft het semester me veel gebracht. Ik heb me laten
onderdompelen in de Amerikaanse cultuur, veel nieuwe mensen leren kennen en wanneer de
gelegenheid zich aandiende meer van het land te ontdekken heb ik daar gebruik van gemaakt.
Daarnaast moet ik erbij vermelden dat het semester niet zo goed en onbezorgd was verlopen als ik niet
zo'n fijne woonplek in New Haven zelf had gehad. Met het appartement in de huisvesting van de
Divinity School dat ik huurde heb ik het erg getroffen, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan mijn
positieve herinneringen.
Als ik dan toch een minder positief aspect mag noemen, dan denk ik aan de veiligheid in New Haven.
Gelukkig heb ik geen enkele nare ervaring meegemaakt, maar de mate waarin we werden
gewaarschuwd voor en op de hoogte werden gesteld van berovingen in de stad heeft ervoor gezorgd
dat ik  vooral ’s avonds en in de winterperiode  vrij voorzichtig en op mijn hoede ben geweest.
Yale doet er alles aan om de veiligheid van de studenten te waarborgen, maar voor mij als
buitenlander was het soms moeilijk in te schatten wanneer ik wel of niet te voet ergens naartoe kon
gaan.
Dit doet echter niets af aan mijn algehele positieve ervaring. Dankbaar kijk ik terug op deze
studieperiode, die zonder twijfel mijn Research Master heeft verrijkt en de basis biedt om verder te
groeien in de academie. Het komende semester zal ik gebruiken om mijn Research Master aan de
Rijksuniversiteit Groningen af te ronden. Daarnaast zal ik me voornamelijk weer richten op mijn
andere studie, de Master Theologie aan de Universiteit van Tilburg, waarvoor ik me ten doel heb
gesteld aan het eind van het komende studiejaar het kerkelijk baccalaureaat af te hebben gerond (en
daarmee 2/3 van de Master). Nogmaals wil ik het bestuur van de L.J. Maria Stichting graag bedanken
voor het gestelde vertrouwen in mij en de geboden financiële steun!
Bernice Brijan


Toezending van de Nieuwsbrief.
Zoals eerder in een Nieuws brief is aangegeven, wil het bestuur uit oogpunt van efficiency en
kostenbesparing de Nieuwsbrief zoveel als mogelijk per mail verzenden. Mocht u nog geen
mailadres hebben opgegeven dan verzoek ik u dit kenbaar te maken door mij een email te
zenden naar onderstaand mailadres. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Stijn

Annette ten Doeschatevan
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