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Jaarverslag 2013 van de Vereniging tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws
Leden
De ledenlijst van 1 januari 2013 telde 364 persoonlijke en 32 institutionele leden. Aan het
eind van het jaar hadden we 368 individuele en 34 institutionele leden (met dank aan drs. H.
Bosman, die de ledenadministratie voortreffelijk verzorgt; sinds 23 mei 2013 bij acclamatie
door de ALV benoemd)
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestond op 1 januari 2013 uit zes leden: dr. M.L. Folmer
(voorzitter), drs. H. B. van der Linden, drs. C. Meiling (secretaris), prof.dr. F. Postma, drs.
W.D. van Thes (penningmeester), drs. R. Verhasselt. Er hebben zich in de loop van 2013 geen
wijzigingen voorgedaan.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2013 drie maal (bijna altijd) voltallig en wel op 7 februari in de
Lutherse kerk in Utrecht, 23 mei in Leiden bij de vakgroep Hebreeuws (voorafgaande aan de
ALV), en 11 september wederom in Utrecht (vergaderingen 136 t/m 138).
Activiteiten van de Vereniging in 2013
1. Op donderdag 23 mei 2013 hield de Vereniging haar 23 ste jaarvergadering in Leiden;
wij waren daar gasten van het Joods Studiecentrum Leiden en onze gastheer was de
heer Leo Levie. Er is daarvan uitvoerig verslag gedaan in Alef Beet (in nummer 1 was
het laatste deel van het verslag van de lezing van dr. Marie-José Wijntjes over het
Boek van de appel weggevallen, maar dat is in nummer 2 aangevuld). Er waren ongeveer 45 aanwezigen.
2. Ook in 2013 zijn er advertenties van de Vereniging opgenomen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad, de krant van het Joods Historisch Museum en de Loeach, en ten slotte
in de Joman.
3. Donderdag 14 november werd onze studiedag gehouden in Assen. Prof. dr. Jürgen
Zangenberg, archeoloog en nieuwtestamenticus, hield een sprankelende lezing over de
Dode Zeerollen voor een geïnteresseerd publiek. Hoge opkomst (ruim 70 mensen!),
veel meer dan gewoonlijk, wellicht ook door het gezamenlijk bezoek dat wij daarna
aflegden aan de tentoonstelling van de Dode Zeerollen in het Drents Museum. De dag
werd afgesloten met een gezellige borrel.
4. Publicaties Er verschenen twee Nieuwsbrieven (nummers 40 in april en 41 in oktober); de voornaamste functie van de Nieuwsbrief is convocaat voor de ALV en de studiedag met daarnaast aanvullende informatie over lopende zaken en allerlei voor Hebreeuws relevante wetenswaardigheden.
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De 23 e jaargang van de Alef Beet is normaal verschenen in juli en december. Het zijn
voornamelijk artikelen van onze leden die erin zijn opgenomen, dús degelijk en zeer
geleerd (volgens sommigen wel erg geleerd… Inderdaad, meer dan eens zijn het bewerkingen van artikelen die eerder in wetenschappelijke tijdschriften zijn opgenomen,
daardoor zijn ze wel erg specialistisch, minder toegankelijk voor de am haärets; het
valt niet altijd mee lid te zijn van de Vereniging Hebreeuws!).
De Alef Beet krijgt binnenkort een nieuwe lay-out.
Daarnaast wordt de succesvolle Sifroet-serie voortgezet onder de bezielende leiding
van Peter Broers. In 2013 zijn uitgekomen:
aflevering 9, Twee verhalen van I.L. Peretz, Hebreeuws en Nederlands bezorgd en ingeleid door Albert van der Heide.
En aflevering 10, Ma’ase Yerushalmi, Het verhaal van Dihon bar Salmon en de dochter van Asmodee, toegeschreven aan Abraham ben Moshe ben Maimon (Abraham ben
ha-Rambam); Hebreeuws en Nederlands bezorgd en ingeleid door Peter Broers.
De Sifroets zijn gedeeltelijk gedigitaliseerd en op onze website te raadplegen!
En nog steeds koesteren leden verwachtingsvolle plannen speciale Sifroetbijeenkomsten te organiseren, alleen… wie neemt het voortouw?
Er zijn nog enkele honderden exemplaren van het AO-boekje in voorraad!
5. De website www.hebreeuws.org wordt nog altijd druk geraadpleegd. 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, 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
1. Agenda (dagelijks bestuur): Margareta L. Folmer, Kees Meiling, Wim van Thes
2. Redactie Alef Beet: Dr. Wim C. Delsman, Prof. Dr. Albert van der Heide, Dr. Hannah
Neudecker.
3. Onderwijsgids: Peter van Leeuwen, Kees Schakel
4. Kascommissie: Tine Dam, Nelly Weemhoff, reserve Frank Hendriks
5. Nieuwsbrief, website: Arian Verheij , Kees Meiling
6. Ledenadministratie : Hans Bosman (tot 23 mei Peter 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, in de loop van
2013 uitgetreden), Marie-José Wijntjes

Kees Meiling, maart 2014
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