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 Jaarverslag 2015 van de Vereniging tot bevordering van de 

kennis van Hebreeuws  

 

 
Raymond de Hoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leden  

De ledenlijst van 1 januari 2015 telde 363 individuele en 29 

institutionele leden; aan het einde van het jaar waren dit 408 

individuele en 28 institutionele leden. Dit betekent een toename 

van in totaal 44 leden.  

 

Samenstelling van het bestuur  

Het bestuur van de Vereniging bestond op 1 januari 2015 uit zes 

leden: dr. Margaretha Folmer (voorzitter), drs. Harry van der 

Linden, prof. dr. Ferenc Postma, drs. Wim van Thes 

(penningmeester), drs. Ruben Verhasselt, dr. Raymond de Hoop 

(secretaris). Tijdens de ALV in Den Haag op 22 april trad drs. Wim 

van Thes af als penningmeester, hij werd opgevolgd door dr.ir. 

Joost van der Lijn. In de zomer overleed Harry van der Linden.  

 

Bestuursvergaderingen  

Het bestuur vergaderde in 2015 vijfmaal (bijna altijd) voltallig en 

wel op 14 januari, op 19 maart en 9 juni bij de faculteit Theologie 

aan de VU; op 7 september, voorafgaande aan de studiedag aan 

de Theologische Universiteit te Apeldoorn en tenslotte op 14 

oktober eveneens aan de VU (vergaderingen 142 t/m 146).  

 

Activiteiten van de Vereniging in 2015  

1. Op donderdag 22 april 2015 hield de Vereniging haar 25ste 

jaarvergadering in het Nutshuis te Den Haag. Na de ALV verzorgde 

de heer Martin Driessen, voorzitter van Stichting Joods Erfgoed 

Den Haag een lezing over de Joodse geschiedenis van Den Haag. 

Na de lunch was er een keuzeprogramma met de volgende 

onderdelen: een wandeling door de oude Joodse buurt; bezoek 

aan de Joodse begraafplaats; bekijken van de film Footnote. 

Aansluitend werd de dag afgesloten met een borrel in de 

Boterwaag.  

2. De hoofdredacteur van Alef Beet, prof. dr. Albert van der Heide 

gaf op 7 mei en 8 oktober bij hem thuis in Leiden een demonstratie 

van zijn drukpers en het zetten van Hebreeuws in loden letters.  

3. Maandag 7 september waren we te gast bij de Theologische 

Universiteit te Apeldoorn, waar een extra studiemiddag over 
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Onderwijs en Onderzoek Hebreeuws gehouden werd met 

bijdragen van dr. Piet van Midden, dr. Reinoud Oosting en dr. 

Martin Baasten.  

4. Dr. Adri Offenberg, voormalig conservator van de Bibliotheca 

Rosenthaliana in Amsterdam, gaf donderdag 29 oktober uitleg over 

het Athias-kastje, dat sinds 2001 in permanente bruikleen is bij de 

Bibliotheca Rosenthaliana.  

5. Donderdag 10 december 2015 werd onze jaarlijkse studiedag in 

het Thomastheater te Amsterdam gehouden met als thema ‘het 

Hebreeuwse boek’. De lezingen werden verzorgd door prof. dr. 

Irene Zwiep, prof. dr. Emile Schrijver en dr. Bart Wallet. Ons erelid 

Peter Broers verzorgde een humoristische terugblik op de 

geschiedenis van de Vereniging; verder werd de heer Henk 

Heikens benoemd tot erelid van de Vereniging vanwege zijn vele 

werk. De dag werd afgesloten met een receptie.  

6. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging 

werden rondom het thema ‘het Hebreeuwse boek’ in november in 

samenwerking met de betreffende instellingen mini-exposities 

gehouden in de volgende bibliotheken:  

Amsterdam: Bibliotheca Rosenthaliana (Bijzondere Collecties 

UvA); Ets Haim (Portugese Synagoge-complex); Levisson 

Bibliotheek (Liberale Synagoge); Universiteitsbibliotheek van de 

Vrije Universiteit (Bijzondere Collecties).  

Apeldoorn: Bibliotheek van de Theologische Universiteit.  

Groningen: Universiteitsbibliotheek.  

Kampen: Bibliotheek van de Theologische Universiteit.  

Leeuwarden: Tresoar.  

Middelburg: Zeeuwse Bibliotheek.  

Nijmegen: Universiteitsbibliotheek RU.  

Tilburg: Universiteitsbibliotheek.  

Leiden: In dit kader werd op 10 november de collectie (oude) 

Hebreeuwse boeken aan de Universiteitsbibliotheek 

gepresenteerd.  

7. Ook in 2015 zijn er advertenties van de Vereniging geplaatst in 

enkele tijdschriften en jaar-agenda’s. Daarnaast werd een nieuwe 

voorlichtingsbrochure ontworpen (nieuwe huisstijl, zie punt 9) en 

toegezonden aan alle docenten Hebreeuws om uit te delen onder 

hun leerlingen.  

8. Publicaties: Er verschenen twee Nieuwsbrieven (nummers 44 

in april en 45 in november); de voornaamste functie van de 

Nieuwsbrief is convocaat voor de ALV en de studiedagen met 

daarnaast aanvullende informatie over lopende zaken en allerlei 

voor Hebreeuws relevante wetenswaardigheden. Het eerste 
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nummer van de 25e jaargang van Alef Beet verscheen zoals 

gewoonlijk weer in juli; het decembernummer verscheen dit keer 

later (maart 2016) vanwege de weergave van de lezingen tijdens 

de studiedag. In het totaal zijn er elf artikelen in deze jaargang 

gepubliceerd. Sifroet-serie: aflevering 13 – een verhaal uit de 

bundel ‘Onder vrienden’ van Amos Oz, met de titel ‘Esperanto’, 

vertaald door Hilde Pach. Aflevering 14 – Vergrendelde tuin, keuze 

van Hebreeuwse gedichten van de 20e eeuw onder redactie van 

Albert van der Heide, Jos Cortenbach en Peter Broers; een 

speciale editie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 

Vereniging.  

9. De website www.hebreeuws.org wordt nog altijd druk geraad-

pleegd. Met name de Agenda en Onderwijsgids worden volop 

benut, maar tevens zijn er allerlei links naar tal van instanties en 

organisaties die iets met Hebreeuws te maken hebben. Ook is er 

een nieuwe rubriek ‘Galerij van Hebreeuwse boeken’ o.l.v. Peter 

Broers en Ferenc Postma.  

10. De huisstijl van de Vereniging werd in lijn met de vormgeving 

van Alef Beet aangepast.  

 

Commissies en overige taken, contacten vanuit het bestuur  

1. Agenda (dagelijks bestuur): Margaretha L. Folmer, Raymond de 

Hoop, Wim van Thes/ Joost van der Lijn.  

2. Redactie Alef Beet: Wim C. Delsman, Albert van der Heide, 

Hannah Neudecker, Hannes Vlaardingerbroek.  

3. Onderwijsgids: Peter van Leeuwen, Kees Schakel.  

4. Kascommissie ( boekjaar 2015): Nelly Weemhoff, Hannes 

Vlaardingerbroek, Frank Hendriks.  

5. Nieuwsbrief: Raymond de Hoop.  

6. Website: Arian Verheij.  

7. Ledenadministratie: Hans Bosman.  

8. Productie en distributie (Alef Beet, Nieuwsbrief en Sifroet): 

Tanne Lobbezoo.  

9. Redactie Sifroet: Peter Broers, Jos Cortenbach-Kieboom, Kees 

Meiling.  

10. Redactieraad Alef Beet: Jos Cortenbach-Kieboom, Tine Dam, 

Frank Hendriks, Frits Hoogewoud, Arian Verheij, Marie-José 

Wijntjes.  

11. Lustrumcommissie: Frits Hoogewoud, Jos Cortenbach-

Kieboom, Hans Bosman, Harry van der Linden, Margaretha 

Folmer. 
 
  


