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Op donderdag 23 mei 2013 hield de Vereniging Hebreeuws haar 23e 

Algemene Ledenvergadering in het Joods Studiecentrum Leiden, 

Levendaal 14; onze gastheer was de heer Leo Levie, coördinator van het 

JSL.  

 Voorafgaande aan de vergadering hield Leo Levie een inleiding over 

het JSL en over de synagoge van Leiden. We kregen tevens een film te 

zien (uit de NCRV-serie Goed Bewaard) over de geschiedenis van de 

Joodse gemeenschap van Leiden met natuurlijk ook beelden van het JSL 

en de synagoge. Vooral sprak aan de opname van de huwelijkssluiting 

van de dochter van Leo Levie. Daarna werd een bezoek gebracht aan de 

synagoge. We waren echter niet de enigen: een drukke kinderschare was 

er en er werd enthousiast op de sjofar geblazen. Nadat het wat rustiger 

was geworden bekeken we de parochot, waarover opmerkelijke 

anekdotes te vertellen waren. Het JSL heeft een interessant aanbod aan 

cursussen, uiteraard Hebreeuws, Jiddisch, Joodse geschiedenis en Bijbel, 

maar volgend cursusjaar ook Ladino!  

 

1. Opening van de Ledenvergadering 

Na de boeiende synagogale introductie opende de voorzitter, dr. M.L. 

(Margaretha) Folmer, de vergadering en heette de bijna 40 aanwezigen 

van harte welkom. De meesten hadden zich aangemeld, maar sommige 
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getrouwen beschouwen hun komst als zo vanzelfsprekend dat zij zich niet 

van te voren aanmelden en dat is wellicht een gunstige ontwikkeling: zij 

komen gewoon! Alleen, bij aanmelding kunnen de relevante stukken 

meteen opgestuurd worden. 

 

2. Jaarverslag van 2012 

Enkele exemplaren van het jaarverslag werden ter vergadering uitgereikt. 

Maar de meeste deelnemers hadden zich per e-mail opgegeven en hadden 

het reeds als bijlage ontvangen, evenals het financieel jaarrapport 2012, 

de agenda (en als toegift het programma van de zogenaamde Jofel-dag). 

 Samen werd het jaarverslag doorgenomen en met slechts de 

toevoeging van een enkele opmerking en aanvulling aangenomen. 

 Het ledenbestand is volledig op orde dankzij de inzet en toewijding 

van drs. P.D.H. Broers, die de ledenadministratie verzorgt; nog steeds is 

sprake van een continue lichte stijging. Op een vraag hoe vaak de website 

wordt bezocht, antwoordde de webmaster, Arian Verheij dat er gemiddeld 

300 unieke-bezoekers-per-maand zijn; later gaf hij door dat het 

gemiddelde in 2012 rond de 1.000 lag; het hoogst in november met 1211 

en het laagst in juli met 886.  

 

3. Bestuurssamenstelling 

Deze is eigenlijk ongewijzigd gebleven, maar bij de volgende ALV zullen 

Kees Meiling en Wim van Thes statutair moeten aftreden! 

 

4. Financieel verslag 2012, begroting 2013 en bevindingen van de 

kascommissie 

Ook hier geen noemenswaardige kritiek. Er volgen voornamelijk enkele 

informatieve vragen en suggesties. Albert van der Heide stelde de vraag 

of Hebreeuws op Straat is uitverkocht. Wim van Thes meldde dat er nog 
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zijn. Samen werd de balans opgemaakt dat er hier en daar nog 

exemplaren zijn. Maar, zoals Kees Schakel constateerde, is de bodem wel 

in zicht. Het bestuur zal een herdruk in overweging nemen en nagaan wat 

de kosten zijn. Johan Helms stelde voor een Engelstalige editie te maken 

(dat idee is overigens eerder geopperd, o.a. bij de heisessie op 28 

augustus, maar er bestaat bij het bestuur wel enige scepsis of deze 

investering de moeite waard is). Er zal in ieder geval een oproep in de 

Nieuwsbrief verschijnen om de belangstelling te testen. Henk Heikens 

suggereerde de zaak te digitaliseren en op de website te zetten. Albert van 

der Heide vulde hierbij aan dat er al drie maal verbeteringen en aan-

vullingen in Alef Beet zijn verschenen. Ook dit voorstel (digitalisering) 

zal het bestuur in overweging nemen. 

Wim van Thes stelde dat veel leden meer geven dan alleen het 

verschuldigde bedrag voor het lidmaatschap: mede daardoor is er een 

positief resultaat van € 600 in 2012. Arian Verheij constateerde echter dat 

er wel een dalende lijn is in de donaties: dat zal te maken hebben met de 

economische crisis. Op zijn vraag waarom de AO-boekjes niet meer 

worden genoemd, meldde de penningmeester dat deze zijn afgeschreven. 

Ten slotte viel op dat er in de begroting € 1.000 is vrijgemaakt voor een 

nieuwe lay-out van de Alef Beet. Albert van der Heide zei dat gekozen is 

voor een ontwerp van Robbert Zweegman, die ook HoS heeft verzorgd; 

op de redactieraad van 17 juni zal dit nader worden besproken. 

 De kascommissie (mevr. Tine Dam en mevr. Nelly Weemhoff) doet 

verslag van haar bevindingen: balans en resultatenrekening geven een 

getrouw beeld van de financiële positie van de Vereniging. In de kas-

commissie had verder drs. Frank Hendriks zitting als reservelid. De 

penningmeester wordt gedechargeerd door de kascommissie. De 

kascommissie voor het boekjaar 2013 zal wederom bestaan uit de dames 

Tine Dam en Nelly Weemhoff, en als reservelid Frank Hendriks. 
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Overigens moest het bestuur na afloop van de ALV erop gewezen worden 

dat er een nieuwe kascommissie benoemd diende te worden: daartoe 

werd na afloop, na de lezing van Marie-José Wijntjes, de vergadering nog 

even officieel geopend (de deelnemers waren zo clement daartegen geen 

protest aan te tekenen). 

 Overigens moest de vergadering toch nog geopend worden om twee 

leden te huldigen die zich bijzonder verdienstelijk voor de Vereniging 

hebben gemaakt: Hans Potters, die is teruggetreden als lid van de 

Onderwijsgids (en is opgevolgd door Peter van Leeuwen), en Peter 

Broers, die de volle termijn van negen jaar secretaris is geweest en daarna 

nog jarenlang de ledenadministratie heeft gevoerd (inmiddels opgevolgd 

door Hans Bosman); ook is hij de drijvende kracht achter Sifroet. Peter 

Broers werd daarom voor het leven tot erelid van de Vereniging 

Hebreeuws benoemd, voorwaar een unieke positie! 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Van de Rondvraag werd gebruik gemaakt om Hebreeuwsgerelateerde 

zaken onder de aandacht van een welwillend publiek te brengen. 

 Henk Heikens kwam met de mededeling dat de Stichting Hebreeuwse 

en Jiddisje woorden in het Nederlands meende dat haar taak erop zat en 

zal worden opgeheven. Restanten van hun noeste arbeid zijn voorlopig 

ondergebracht bij Nicoline van der Sijs en Wikipedia. Hans Potters 

opperde dat dit misschien iets is voor cursisten bij Leo Levie. Margaretha 

Folmer zal deze informatie in ieder geval onder studenten verspreiden… 

 Kees Schakel is met zijn cursisten immer in de weer nieuwe muziek-

notaties bij Hebreeuwse liederen te maken: als iemand daarvoor belang-

stelling heeft kan hij/zij bij hem terecht. 

 Frits Hoogewoud vraagt aandacht voor een tentoonstelling van teke-

ningen van Lika Tov, echtgenote van Emanuel Tov, de bekende Neder-
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lands-Israëlische bijbelgeleerde, die een wezenlijke bijdrage heeft 

geleverd om de Dode Zeerollen voor het grote publiek toegankelijk te 

maken. En dat is in dit verband zeker relevant, want deze tekeningen 

tonen aan hoe intrigerend de Dode Zeerollen als object zijn! In 

samenwerking met het Genootschap Nederland-Israël en de Joodse 

Gemeente Amsterdam zal deze tentoonstelling geopend worden op 5 juli 

in Amsterdam (21.15 uur in de Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke 

Wandelweg 41) en op 8 oktober in Groningen, in de synagoge aldaar. Dit 

trouwens ook in de marge van de tentoonstelling in Assen waar wij als 

Vereniging op 14 november hopen heen te gaan. 

Peter Broers gaat met de webmaster overleg plegen over het on line 

brengen van Sifroetjes; ook bestaan er plannen om enkele te bundelen en 

bijvoorbeeld als jubileumuitgave uit te brengen. 

 

De middag werd besloten met een boeiende lezing van dr. Marie-José 

Wijntjes over het Boek van de Appel,   ֻפח פֶׁר ה ת   Dit boek is oorspronkelijk .ס 

in het Arabisch geschreven, Kitab at-Tufacha, het wordt al vanaf de 10de 

eeuw genoemd (een zestiende-eeuws handschrift in Codex Köprülü in 

Istanbul staat het dichtste bij het Arabische origineel). Het is in diverse 

talen vertaald, waaronder in het Perzisch. Omstreeks 1235 is het door 

Abraham ibn Chasdai in het Hebreeuws vertaald, dat weer – dus vanuit 

het Hebreeuws – in 1255 als Liber de Pomo in het Latijn vertaald is door 

Manfred, de zoon van Frederik II van Sicilië. Er zijn veel versies van het 

Hebreeuws over. Om daar een indruk van te krijgen zoek op תפוח in: 

http://www.hebrewbooks.org/home.aspx. Dit pseudo-Aristotelische boek 

is geënt op de Phaidon van Plato. Socrates, tot de gifbeker veroordeeld, 

gaat een dialoog aan met zijn leerlingen over de onsterfelijkheid van de 

ziel. Phaidon legt uit waarom Socrates zich eigenlijk verheugt op de 

dood: eindelijk maakt de ziel zich los van het lichaam en kan in 
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volmaakte vorm voortleven in de Hades, vrij van de driften en begeerten 

van het lichaam, die de mens afhouden van het zoeken naar wijsheid. 

Tussen Phaidon en Kitab at-Tufacha zijn er enkele opmerkelijke 

verschillen: in de Arabische versie is er geen sprake van een raamwerk of 

verslag; tevens gaat het niet om Socrates, maar om Aristoteles op zijn 

sterfbed, die aan een appel ruikt om nog even zijn levenseinde uit te 

stellen; en het heeft – uiteraard – een monotheïstisch uitgangspunt. Het 

brengt de idee van de onsterfelijkheid van de ziel in overeenstemming 

met de doctrines van de islam: het loon van dit leven is niet in het aardse 

bestaan te zoeken, maar komt pas na de dood. De Hebreeuwse vertaling 

is anders, uitgebreider, doordat die wel een inleiding heeft; een 

uiteenzetting geeft van de leer van de vier elementen en lichaamssappen 

van Hippocrates; een opsomming van de vier delen of lagen van de 

geestelijke ziel bevat; en een uiteenzetting van sofismen en een 

uitweiding over het aanbidden van de hemellichamen waarin ook Noach 

en Abraham een rol spelen: werkelijk wijze mensen zien in dat de 

hemellichamen geen zelfstandige kracht bezitten, maar dat God ze 

bestiert. Die eerste wijze mensen waren Noach en Abraham. 

 De spreekster maakte ons verder duidelijk hoe rijk Sefer haTapuach is, 

dat zij betitelde als een ‘citatenfeest’: het wemelt van citaten uit Tora, 

Talmoed, Koran en de Griekse filosofie.  


