
Jaarverslag 2020 van de Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk  Onderwijs in de 
Judaistiek (SBWOJ).

1. Samenstelling bestuur: van het bestuur nam Dr. M. A. Kaashoek afscheid.
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:

Mr. drs. H.J. Steinvoort, voorzitter
Dr. J.H. Schravesande, secretaris
G.J. Nabers. Penningmeester
Mr. drs. D.J. de Boer
Drs. R. Gosker
Dr. G.G. van Manen
Dr. B.S. Rapp

2. Vergaderingen bestuur:
Het bestuur vergaderde op 9-1, 11-3; 10-9; 14-10 (per Zoom); 2-12 (per Zoom).

3. Vergadering curatorium
Het curatorium vergaderde op  17-9 (per Zoom)

4. Afscheid Prof. Dr. A. Houtman
In 2019 ontving het bestuur van Professor Houtman bericht dat zij wegens gezondheidsredenen 
voortijdig, met ingang van 1 april 2020, afscheid wenste te nemen als bijzonder hoogleraar op de 
aan de stichting verbonden leerstoel bij de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Op
haar verzoek vond het afscheid in de kleine kring van het bestuur en het curatorium van de stichting
plaats, in een gezamenlijke vergadering op 11 maart. Daarbij werd met grote dankbaarheid veel 
waardering uitgesproken voor haar persoonlijke kwaliteiten en deskundige inzet, ook ten behoeve 
van het bestuur en in de bestuursvergaderingen.

5. Activiteiten

– Op 2 maart werd met als thema ‘Afsluiten en vooruitzien’een afsluitende studiedag georganiseerd 
van de studiereis naar Israël die van 20 – 31 januari onder de titel ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’ 
plaatsvond in het kader van de Permanente Educatie van predikanten,. Evenals eerdere keren werd 
de reis door de stichting georganiseerd in het kader van het PE programma van de PThU, in 
samenwerking met het Centrum voor Israël Studies. De deelnemers aan de studiereis hadden zich 
op de studiereis voorbereid door literatuurstudie en in een drietal bijeenkomsten vooraf. Op de 
afsluitende studiedag waren er presentaties van de drie studiegroepen waarin de deelnemers waren 
verdeeld, met vragen en discussies.  De thema’s per studiegroep waren: ‘Geloof en werken’, 
‘Messias belijdende Joden’ en ‘Conflict en verzoening’.
Deze laatste studiedag werd afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers.  
Voorafgaand aan deze dag had professor Houtman haar uitvoerige reisverslag (34 p.) onder de titel  
‘Onopgeefbaar verbonden…?! Een reis van studie en reflectie’al gepresenteerd. Het ‘Nawoord  en 
vooruitblik’ van dit verslag wordt, evenals een groepsfoto van de deelnemers, aan ons Jaarverslag 
over 2000 toegevoegd.

– Tijdens de vergadering van het bestuur en het curatorium van de stichting op 11-3 werden ook de 
jaarverslagen van professor Houtman over 2019 en over het eerste kwartaal van 2020 besproken. 
Daarin besteedde zij telkens aandacht aan de diverse  terreinen waarop zij actief was:  onderwijs, 
onderzoek, publicaties,  leerhuizen en lezingen. Voor wat betreft haar werkzaamheden in 2020 
verdienen nog bijzondere vermelding haar afsluitende werkzaamheden als promotor van mevr. J. M.
Tanja die op 26-11 aan de PThU promoveerde op het proefschrift ‘Targum Samuel in Seferad’.



– Veel tijd werd door het bestuur besteed aan gesprekken over de voortzetting van de 
werkzaamheden verbonden aan de Bijzondere Leerstoel, zowel  inhoudelijk als financieel.
In dat kader werd door de stichting een tripartiet overleg georganiseerd. De aan de bijeenkomsten 
daarvan deelnemende instanties waren het bestuur van de SBWOJ, het bestuur van de Protestantse 
Theologische Universiteit (PthU) en medewerkers verbonden aan de afdeling Kerk & Israël van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  Voorzitter was de voorzitter van de Protestante Raad voor 
Kerk en Israël, Dick Pruiksma, die ook het eindverslag schreef. De gesprekken verliepen in een 
goede sfeer; op alle van belang zijnde punten kon inhoudelijke overeenstemming worden bereikt.  
Zo kwam men in drie gespreksrondes tot een succesvolle gezamenlijke rapportage. Daarin is ook 
aandacht besteed aan de eindtermen voor het onderwijs in verband met de vervulling van de 
Bijzondere Leerstoel.  Daarbij werd ook aandacht gegeven aan verschillende mogelijkheden om in  
de financiële middelen te voorzien. Zo kon na de afsluiting van het tripartite overleg door het 
bestuur begonnen worden met de werving van de fondsen benodigd voor de voortzetting van de 
Bijzondere Leerstoel. Daarvoor werd ook een erkend  professioneel bureau ingeschakeld.
 


