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Jaarverslag 2012 van de Vereniging tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws 
 
Leden 
De ledenlijst van 1 januari  2012 telde 369 persoonlijke leden en 27 institutionele. Aan het 
eind van het jaar waren er 364 persoonlijke en 32 institutionele leden (met dank aan drs. Peter 
D. H. Broers voor het bijhouden van het ledental)   
 
Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur van de Vereniging bestond op 1 januari 2012 uit: dr. F.J. Hoogewoud, drs. C. 
Meiling (secretaris), prof.dr. F. Postma, drs. W.D. van Thes (penningmeester), dr. A.J.C. Ver-
heij (voorzitter). 
Op de ALV van 24 mei zijn statutair afgetreden dr. F.J. Hoogewoud (op dat moment in Ro-
me) en dr. A.J.C. Verheij; de Vereniging is hen zeer erkentelijk voor hun inzet gedurende 
negen jaar. 
Hun plaats is ingenomen door: drs. R. Verhasselt, drs. H. B. van der Linden en dr. M.L. Fol-
mer (voorzitter) 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2012 drie maal en (bijna altijd) voltallig en wel op 1 maart, 28 au-
gustus,  8 november (vergaderingen 133 t/m 135). 
Daarnaast was er 27 januari een speciale vergadering van enkele bestuursleden met de redac-
tie van Alef Beet en enkele oud-bestuursleden over het tijdig uitkomen van ons verenigings-
blad; er is een redactieraad ingesteld om structureel de redactie te ondersteunen. 
En ten slotte was er 28 augustus een zogeheten heisessie ten huize van Ferenc Postma in Ven-
lo, waaraan een reguliere bestuursvergadering werd gekoppeld; hier brainstormden verschil-
lende generaties bestuursleden over de verdere toekomst van onze vereniging. 
 
Activiteiten van de Vereniging in 2012 
 

1. Op donderdag 24 mei 2012 hield de Vereniging haar 22ste  jaarvergadering in Zwolle; 
wij waren daar gasten van de Stichting Judaica en werden welkom geheten door dr. 
S.P. (Peter) van ’t Riet. De bestuurswisseling vond in goede harmonie plaats; de nieu-
we bestuursleden werden per acclamatie geïnstalleerd. Drs. Henny van het Hoofd gaf 
een boeiende lezing over het Hebreeuwse onderwijs in heden (waarbij ze zelf nauw 
betrokken is) en verleden. 

2. Ook in 2012 zijn er advertenties van de Vereniging opgenomen in het Nieuw Israëlie-
tisch Weekblad, de krant van het Joods Historisch Museum en de Loeach. 

3. Donderdag  13 december was er een studiedag in het ons altijd gastvrij gezinde Mo-
zeshuis in Amsterdam; 46 leden waren present. Peter Broers sprak over de opzet en 
uitwerking van zijn succesvolle Bijbels-Hebreeuwse woordenboek; Piet van Midden 
over zijn driedimensionale woordenboek; en ten slotte Ewoud Sanders over ‘Internet 
als bron voor historisch taalonderzoek’. Helaas kon boekhandel Kirchner wegens ziek-
te deze keer niet met een boekentafel aanwezig zijn. 
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4. Publicaties Er verschenen twee Nieuwsbrieven (nummers 38 in april en 39 in okto-
ber).  
 
Alef Beet verscheen in januari 2012  als een dubbelnummer, als een compensatie voor 
2011 toen het blad helemaal niet was verschenen. Maar verder is de 22e jaargang nor-
maal verschenen in augustus en december. 
 
Daarnaast wordt de succesvolle Sifroet-serie voortgezet. In 2012 zijn uitgekomen: 
aflevering 7, Het boek van de oprechte – Het binden van Jitschak, tekstbezorging en 
vertaling: Hans Bosman & Karel Jongeling.  
En aflevering 8, Rachamiem door Chaim Hazaz, vertaling Peter Broers en met een 
voorwoord van Kees Meiling. En er bestaan nog steeds plannen speciale Sifroet-
bijeenkomsten te organiseren, alleen… wie neemt het voortouw? 
 
Er zijn nog 515 exemplaren van het AO-boekje in voorraad! 

 
5.  De website www.hebreeuws.org wordt nog altijd druk geraadpleegd. Met name de 

Agenda en Onderwijsgids zijn uiteraard in trek, maar tevens zijn er allerlei links naar 
tal van instanties en organisaties die iets met Hebreeuws te maken hebben, waarbij het 
overigens aan het zelfstandige oordeel van de gebruiker wordt overgelaten in hoeverre 
het gebodene waardevol is (benadrukken we maar weer eens). 

Commissies en overige taken, contacten vanuit het bestuur per 24/5/2012 
 

1. Agenda (dagelijks bestuur): M.L. Folmer, C. Meiling, W. van Thes 
2. Redactie Alef Beet: L. van den Bogaard,W. Delsman, A. van der Heide, H. Neu-

decker.  
3. Onderwijsgids: H. Potters, C. Schakel  
4. Kascommissie: Tine Dam, Nelly Weemhoff, reserve Frank Hendriks  
5. Nieuwsbrief, website: A. Verheij , C. Meiling 
6. Ledenadministratie : P. Broers  
7. Productie en distributie (Alef Beet, Nieuwsbrief én Sifroet): Tanne Lobbezoo 
8. Redactie Sifroet: Peter Broers, Jos Cortenbach-Kieboom, Kees Meiling 
9. Redactieraad Alef Beet: Jos Cortenbach-Kieboom, Tine Dam, Frank Hendriks, Frits 

Hoogewoud, Arian Verheij, Hannes Vlaardingerbroek (namens Sababa), Marie-José 
Wijntjes 

 
 
 
Kees Meiling, mei 2013 
 


