
Aanvullend overzicht van promotie-onderzoek verricht door leden van de 
IWFf-werkgroep Onderlinge Promotie Promoting (OPP) 

Achtereenvolgens worden schematisch genoemd: de naam van de onderzoek
ster, werktitel van het onderzoek, theologische discipline(s) waarbinnen het 
onderzoek plaatsvindt en de namen van promotoren en/of begeleid(st)ers. 

Christa Anbeek 
Zingeving aan lijden en dood in christendom en boeddhisme. Een existenti
ale analyse en vergelijking 

godsdienstfilosofie /boeddhologie 
dr. H.M. Vroom 
Prof.dr. T.E. Vetter 

Esther A. de Boer 
Het Evangelie naar Maria. Een commentaar. 

nieuwe testament/geschiedenis van het vroege christendom/vrouwenstudies 
Prof. Dr. R. van den Broek 
Prof. Dr. Tj. Baarda 

Annie Hasker 
De plaats van het esthetische in het interpretatieproces. Kritische bijdrage 
aan een hermeneutiek in feministisch perspectief. 

Prof.dr. G.W.Neven 

Maria Hoogendoom 
De duivel bij Luther in verband met het Nichtige bij Barth. 

dogmatiek 
Prof. Dr. N.T. Bakker 

He/ma Hurkens 
De invloed van het denken van Wilfred Cantwell Smith in de hedendaagse 
theologie van de godsdiensten. 

missiologie/theologie van de godsdiensten 
Prof. Dr. P.HJ.M. Camps 

Saskia de Jong 
Izebel in de bijbel en de historische 17.ebel. Een onderzoek naar de bijbelse 
beeldvorming rond Izebel mede tegen de achtergrond van buitenbijbelse 
gegevens. 

oude testament/ godsdienstwetenschap /vrouwenstudies 
Prof. Dr. A. van de Kooij 
Prof. Dr. K van de Toorn 
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Gerdien Jonker 
"Het grote misverstand". Een onderzoek naar de verantwoorde doodsvoor
stellingen in het Midden-Oosten tussen de 6e - 2e eeuw voor Christus • 

historische antropologie/vergelijkende godsdienstwetenschp 
Prof. Dr. Kamstra 
Prof. Dr. Fabian 
Prof. Dr. Stol 
Prof. Dr. Tromp 

Magda Misset-van de Weg 
Sarah en Thecla als geloofsmodellen: betekenis, doel en achtergronden van 
1 Petrus 2tll-3,12. 

nieuwe testament/vroege kerkgeschiedenis/vrouwenstudies 
Prof. Dr. WJ.C. Weren 
Prof. Dr. R. van den Broek 

Jopie Siebert-Hommes 
Exodus 1-4. Een onderzoek naar de structuur van narratieve bijbelteksten 
en de implicaties daarvan voor de exegese. 

oude testament 
Prof. Dr. KA. Deurloo 

Ankie Sterring 
Een onderzoek naar de ontwikkeling van het erfrecht van vrouwen in de 
rabbijnse traditie aan de hand van een synoptische vergelijking van een 
perikoop uit het tractaat Baba Batra in de Talmud Bavli en de Talmud 
Jerushalmi. 

judaïca/vrouwenstudies 
Dr. P.W. van Boxel 

Caroline Vonder Stichele 
De herkomst van 1 Kor 11,2-16: een recente discussie? 

nieuwe testament 
Prof. Dr. J. Delobel 

Harriët van der Vleuten 
Feministische theologie en de machtsverschillen tussen vrouwen. 

systematische theologie/ missiologie /vrouwenstudies 
Dr. H. Meyer-Wilmes 
Drs. L. Oosterveen 
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