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Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en het Instituut voor Joodse Studies engageerden zich tijdens het academiejaar  
2008-2009 om hun gezamenlijke aandacht voor joods-christelijke relaties tot uitdrukking te brengen door een nieuwe leerstoel in te richten 
aan de Universiteit Antwerpen. Het doel van deze leerstoel is de studie van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de 
joods-christelijke dialoog in het hedendaagse Europa te bevorderen. In het academiejaar 2011-2012, bij de vierde editie van dit initiatief, 
bekleedt Theodor Dunkelgrün van de University of Chicago de leerstoel. Hij zal twee avondlezingen geven voor een breder publiek, alsook 
enkele gastcolleges doceren binnen de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen.

Gastcolleges van Theodor Dunkelgrün  
aan de Universiteit Antwerpen
29/2 en 14/3: Baruch Spinoza: the last of the Medievals en  
Benedictus Spinoza: the first of the Moderns 
cursus Jodendom en Filosofie van Prof. dr. Joachim Leilich  
(Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Wijsbegeerte)
lokaal R.013 van 14.00 tot 16.00 uur. 
19/3: Van Nieuwe Christenen naar Nieuwe Joden: Iberische 
Conversos in de Gouden Eeuwen van Antwerpen en Amsterdam 
cursus Inleiding tot de Joodse Cultuur van Prof. dr. Karin Hofmeester  
(Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Geschiedenis)  
lokaal R.005 van 16.00 tot 18.00 uur. 
Deze gastcolleges kunnen gevolgd worden door elke geïnteresseerde. 
Voor meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten, gelieve contact op 
te nemen met het Instituut voor Joodse Studies:  
+32 3 265 52 43 - ijs@ua.ac.be.

www.ucsia.org 
www.ua.ac.be/ijs 

Publiekslezing i 

De rabbijn van Plantijn. Johannes Isaac Levita 
(1515-1577) in de Antwerpse Gouden Eeuw
Theodor Dunkelgrün (University of Chicago)

Donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur 
Universiteit Antwerpen | Hof van Liere  
Prinsstraat 13 | 2000 Antwerpen

Lezing in het Nederlands

In deze lezing zal Theodor Dunkelgrün het leven en werk toelichten 
van Ytzig ha-Levi, een rabbijn uit Wetzlar (Hesse), die zich tot 
het christendom bekeerde en Hebreeuws doceerde in Keulen 
en Leuven. Als pleitbezorger van de betrouwbaarheid van de 
Hebreeuwse Bijbeltekst en de joodse overlevering daarvan heeft 
hij als docent en auteur veel betekend voor de wetenschappelijke 
bestudering van het Hebreeuws. 

In 1563-64 bracht hij bovendien een jaar door in Antwerpen om 
Christoffel Plantijn en zijn werknemers bij te staan bij het drukken 
van Hebreeuwse boeken met de letters van Daniel Bomberg. 
Johannes Isaac was tot nog toe een nagenoeg onbekende 
figuur, maar hij blijkt een sleutelfiguur te zijn geweest in de 
intellectuele geschiedenis van zowel de Bijbelwetenschap als de 
boekgeschiedenis van de zestiende eeuw.

Publiekslezing ii

De bronnen van de Antwerpse Polyglotbijbel:  
joodse geleerdheid voor een katholieke koning
Theodor Dunkelgrün (University of Chicago) in dialoog met  
Dr. Piet van Boxel (Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies)

Dinsdag 6 maart 2012 om 20.00 uur 
Universiteit Antwerpen | Hof van Liere  
Prinsstraat 13 | 2000 Antwerpen
Lezing in het Nederlands 
Deze lezing zal gevolgd worden door een receptie

De Antwerpse Polyglotbijbel (1568-1573) wordt met recht 
alom beschouwd als een van de hoogtepunten van de 16de-
eeuwse boekdrukkunst en Bijbelwetenschap en vormt het 
meesterwerk van het drukkershuis van Christoffel Plantijn. 
Meerdere generaties historici leverden talrijke typografische en 
bibliografische analyses, bedrijfshistorische reconstructies en 
biografische studies over deze bijbel. Wanneer we de Polyglot 
echter beschouwen als een teksteditie-in-wording in plaats 
van een afgerond meesterwerk, dan krijgen we een ander, 
onderbelicht maar fundamenteel aspect ervan te zien: de 
christelijke beoefening van de hebraïstiek.

Wat betekende het om als katholieke geleerde na het Concilie van 
Trente de Hebreeuwse Bijbel te lezen en te bestuderen naast de 
geautoriseerde Vulgaat? Was de joodse tekstoverlevering wel te 
vertrouwen? Was het raadplegen van rabbijnse commentaren en 
Talmoedische literatuur oorbaar? Hoe werd die teksten gebruikt? 
Kon een joodse tekst tegelijk een christelijke zijn? 

Ook enkele jezuïeten waren direct of indirect bij de Bijbeledities 
van Plantijn betrokken, met name Johan Willemsz van Haarlem 
en zijn leerling, de jonge Roberto Bellarmino. Hun werk was van 
groot belang voor een begrip van de katholieke hebraïstiek in de 
tweede helft van de 16de eeuw.

In een avondvullend programma dat van Antwerpen, Leuven, 
Keulen en Madrid naar Rome zal leiden, zullen Theodor 
Dunkelgrün en Piet van Boxel in dialoog trachten deze vragen te 
beantwoorden en deze verhaallijnen te vervlechten.



 

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) heeft als doel om, in een perspectief van christelijke levensbeschouwing en in een geest 
van openheid en verdraagzaamheid, samen met de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, 
een hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te bieden dat academische reflectie, vorming en dienstverlening ondersteunt en stimuleert 
over thema’s die bijzondere gestalte geven aan de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer 
rechtvaardige samenleving. Daarbij worden drie thema’s vooropgesteld: geloof en rechtvaardigheid, geloof en cultuur en interreligieuze dialoog. 
UCSIA promoot onderwijs en onderzoek met een culturele, religieuze, ethische of spirituele dimensie via stipendia voor vorsers, interdisciplinaire 
congressen, symposia en lezingen. 
www.ucsia.org

Het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit Antwerpen (IJS)

Het Instituut voor Joodse Studies legt zich toe op de uitbouw van een interdisciplinair, internationaal ingebed studiecentrum over het jodendom 
in de breedste betekenis van de term en vanuit diverse wetenschappelijke perspectieven. Het Instituut is actief op het gebied van academisch 
onderzoek, universitair onderwijs, en educatieve en wetenschappelijke dienstverlening. Elk academiejaar staan meer dan twintig lezingen door 
nationale en internationale specialisten op de agenda. Deze donderdagavondlezingen zijn gericht op een breed publiek en vrij toegankelijk.  Het 
instituut organiseert ook taalcursussen Jiddisch en hedendaags Hebreeuws en cursussen joodse literatuur. Daarnaast organiseert het Instituut 
wetenschappelijke conferenties, studiedagen en workshops, veelal in samenwerking met Belgische en internationale academische en culturele 
instellingen. Het Instituut is volledig geïntegreerd in de Universiteit Antwerpen en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het werd opgericht in de herfst van 2001.
www.ua.ac.be/ijs 

Theodor Dunkelgrün (Delft, 1976) studeerde aan de universiteiten van Tel Aviv, Leiden, Chicago en 
Princeton. Zijn onderzoek richt zich op de vroegmoderne ideeëngeschiedenis en Bijbelwetenschap, 
de geschiedenis van het Hebreeuwse boek en de intellectuele en wetenschappelijke interactie 
en samenwerking tussen joden, christenen en moslims in de vroegmoderne wereld. Hij bracht 
een jaar door in Antwerpen als bursaal van de Belgian American Educational Foundation voor 
onderzoek naar de Antwerpse Polyglotbijbel en beschreef de Hebreeuwse handschriften in het 
Plantin-Moretus museum. In het academiejaar 2010-11 was hij Martin Gruss Fellow aan het Herbert  
D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania. In het najaar van 2011 
was hij de National Endowment for the Humanities Research Fellow aan het Center for Medieval 
and Renaissance Studies, Saint Louis University. Hij publiceerde onlangs “The Hebrew Library of a 
Renaissance Humanist. Andreas Masius and the Bibliography to his Iosuae Imperatoris Historia (1574) with 
a Latin Edition and an Annotated English Translation” in Studia Rosenthaliana 43 (2011).

Dr. Piet van Boxel is momenteel lid van de Faculteit Oosterse Studies aan de Universiteit van Oxford. 
Van 2007 tot 2011 was hij conservator Hebraica en Judaica van de Bodleian-bibliotheek aan de 
Universiteit van Oxford en van 2001 tot 2011 fellow/librarian aan het Oxford Centre for Hebrew and 
Jewish Studies. In 2000 en 2005 was hij fellow aan het Centrum voor Joodse Studies aan de Universiteit 
van Pennsylvania. Hij publiceerde ‘Robert Bellarmine Reads Rashi: Rabbinic Bible Commentaries and 
the Burning of the Talmud’ in The Hebrew Book in Early Modern Italy (Joseph R. Hacker en Adam Shear 
ed. Philadelphia, 2011) en ‘The Virgin and the Unicorn’ in Crossing Borders; Hebrew Manuscripts as a 
Meeting-place of Cultures (Piet W. van Boxel en Sabine Arndt ed. Oxford 2010). Van hem verschijnt 
binnenkort Censorship and Conversion of the Jews under Pope Gregory XIII as Reflected in 7 mss. in the 
Biblioteca Vaticana.

www.ucsia.org 
www.ua.ac.be/ijs 

Lezingen en gastcolleges in het Nederlands  
deelname gratis - inschrijven verplicht

Inschrijving & contact
Instituut voor Joodse Studies (Universiteit Antwerpen)
Prinsstraat 13, L.400 | BE-2000 Antwerpen
T +32 (0)3 265 52 43 | F +32 (0)3 265 52 41
ijs@ua.ac.be  
www.ua.ac.be/ijs/leerstoel

Organisatie
Instituut voor Joodse Studies (Universiteit Antwerpen)
Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)


