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Hebreeuws
Jaarverslag 2014 van de Vereniging tot Bevordering van Kennis van Hebreeuws
Leden
De ledenlijst van 1 januari 2014 telde 368 individuele en 34 institutionele leden; aan het einde
van het jaar waren dit 363 individuele en 29 institutionele leden. Dit betekent een teruggang
van in totaal 10 leden.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestond op 1 januari 2014 uit zes leden: dr. Margaretha Folmer
(voorzitter), drs. Harry van der Linden, drs. Kees Meiling (secretaris), prof.dr. Ferenc Postma,
drs. Wim van Thes (penningmeester), drs. Ruben Verhasselt. Tijdens de ALV in Middelburg
op 14 mei trad drs. Kees Meiling af als secretaris, hij werd opgevolgd door dr. Raymond de
Hoop.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2014 vier maal (bijna altijd) voltallig en wel op
15 januari bij de faculteit Theologie aan de VU; op 13 maart wederom aan de VU, kort voor de
ALV (tussentijds, vergadering 139a, niet genotuleerd); 26 juni in de Lutherse kerk in Utrecht,
en 9 oktober als bestuur ten huize van de voorzitter in Den Haag. Deze vergadering werd gevolgd door een uitgebreide bijeenkomst van bestuur en oud-bestuursleden ter voorbereiding
van het jubileumjaar (vergaderingen 139 t/m 141).
Activiteiten van de Vereniging in 2014
1. Op donderdag 14 mei 2014 hield de Vereniging haar 24ste jaarvergadering in Middelburg; wij waren daar in de bibliotheek te gast. Na de ALV deed dhr Aad Vos ons verslag over de geschiedenis van de synagoge van Middelburg. Daarna hebben we deze
bezocht en aansluitend de twee Joodse begraafplaatsen van Middelburg, waar de heer
Vos ons wederom het nodige vertelde.
2. Ook in 2014 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 11 december 2014 werd onze jaarlijkse studiedag gehouden in Amsterdam
aan de VU met als thema Vertalen. De sprekers waren: Ruben Verhasselt (de eerste
Hebreeuwse ridderroman); Marie-José Wijntjes, Saskia van der Lingen en Peter Booij
(Bijbelvertalen voor verschillende doelgroepen); en tenslotte Kees Meiling (over David
Vogel). De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.
4. Publicaties Er verschenen twee Nieuwsbrieven (nummers 42 in maart en 43 in november); 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.
De 24e jaargang van de Alef Beet verscheen zoals gewoonlijk weer in juli en december
maar in een geheel nieuwe vormgeving. Een nieuwe, moderne strakke lay-out, mooi
gedrukt geeft het blad een indrukwekkende uitstraling. In deze jaargang zijn naast mededelingen en verslagen een twaalftal artikelen opgenomen.
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Daarnaast wordt de succesvolle Sifroet-serie voortgezet onder de bezielende leiding
van Peter Broers. In 2013 zijn uitgekomen:
aflevering 11, met het vierde hoofdstuk uit het boek Het verhaal van Tamar van Shlomit
Abramson, met de titel “Jehoeda’s wroeging”, met vertaling en voorwoord van Dafna
Hoexter-Haneveld.

En aflevering 12, Het boek van de appel, dat toegeschreven wordt aan Aristoteles;
Hebreeuws en Nederlands bezorgd en ingeleid door Marie-José Wijntjes. Ditmaal werd
m.m.v. Peter Broers en Kees Meiling het Hebreeuws ook voorzien van vocalisatie
De Sifroets zijn gedeeltelijk gedigitaliseerd en op onze website te raadplegen!
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.

Commissies en overige taken, contacten vanuit het bestuur
1. Agenda (dagelijks bestuur): Margaretha L. Folmer, Kees Meiling, Raymond de Hoop,
Wim van Thes.
2. Redactie Alef Beet: Dr. Wim C. Delsman, Prof. Dr. Albert van der Heide, Dr. Hannah
Neudecker, Hannes Vlaardingerbroek.
3. Onderwijsgids: Peter van Leeuwen, Kees Schakel
4. Kascommissie: Tine Dam, Nelly Weemhoff, reserve Frank Hendriks.
5. Nieuwsbrief, website: Arian Verheij, Kees Meiling, Raymond de Hoop.
6. Ledenadministratie: Hans Bosman.
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, Marie-José Wijntjes.

Raymond de Hoop, april 2015
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