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1.  Algemeen  
 
De stichting Leerstoel stelt zich conform haar statuten ten doel een leerstoel op te richten en 
in stand te houden aan de Vrije Universiteit met als leeropdracht het vanuit Evangelisch 
perspectief bestuderen van en lesgeven over de theologische uitdaging voor de christelijke 
gemeenschap in de context van de islam. 
 
Daartoe heeft de stichting een bijzonder hoogleraar in de persoon van Professor B.G.J. Reitsma 
in dienst, in een deeltijd arbeidsovereenkomst van 0,4 fte - 16 uur per week. In 2019 is de 
omvang gewijzigd naar 0,5 FTE. 
 
Werkzaamheden van Professor Reitsma 
Het werk van professor Reitsma kon ook in 2019 goede voortgang vinden.  
In kort bestek bestonden professor Reitsma’s werkzaamheden uit:  
 
Onderzoek en publicatie 
Onderwijs, i.c. colleges aan academische en HBO 
instellingen 
Begeleiding van Ba en Ma studenten aan de VU 
Overige academische activiteiten aan de VU 
 
In bijgevoegd verslag is het werk in meer detail beschreven.  
In 2019 heeft Professor Reitsma de cursus Inclusive Diversity gevolgd van ECHO (in 
samenwerking met CHE). Een volledig academisch verslag is te vinden op de website.  
 
Continuïteit van de Leerstoel 
De huidige termijn van de Leerstoel eindigt op  31 augustus 2022.  
 
Het curatorium van de leerstoel, bestaande uit 2 leden namens de theologische faculteit en 2 
bestuursleden namens de stichting, ondersteunt de leerstoel en brengt tegen het einde van de 
looptijd van de overeenkomst advies uit over de eventuele continuering van de leerstoel met 
opnieuw een periode van 5 jaar  
 
Het stichtingsbestuur is ook in 2019 intensief bezig geweest met het aantrekken van nieuwe 
sponsoren teneinde de continuïteit van de leerstoel over de genoemde periode zeker te 
stellen. Stichting Paradosis is bereid gevonden om een groot onderzoekstraject te 
ondersteunen voor een periode van ruim 3 jaar. Met dankbaarheid stelt het bestuur ook dit 
jaar vast dat door de inzet van de diverse stichtingen en participanten die de leerstoel in 2019 
ruimhartig hebben ondersteund, de continuïteit van de leerstoel voor de komende jaren is 
gegarandeerd.  
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Participanten 
Partijen die zich aan de St. Leerstoel hebben verbonden zijn: 
 
Evangelische Omroep (EO) 
 
 
Missie Nederland  
 
 
Open Doors Nederland (ODNL) 
 
 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) 
 
 
Vertegenwoordigers uit deze organisaties  
participeren in het bestuur van de stichting. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2019 uit: 
J.C. Wessels, onafhankelijk voorzitter  
A.J. Lock, voorzitter - namens de EO, secretaris 
J.P. Ouwehand, lid - namens de GZB, penningmeester 
G. Noort - namens Missie Nederland 
F. V - namens Open Doors Nederland 
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2.  Financiële verantwoording 
 
Exploitatie 2019    
     
Uitgaven Begroting  Realisatie Afwijking 
 Salariëring    
1 Salaris BBRA 16.9 € 29.500,00  € 43.143,42  € -13.643,42  
2 Sociale lasten werkgever € 18.000,00  € 22.741,00  € -4.741,00  
 Projectleider/onderzoeker (0,4) € 14.500,00 € 13.747,50 € 752,50  
 Projectondersteuner (0,1) € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 
 
  € 67.000,00  € 79.631,92  € -12.631,92 
 Pensioen/Verzekeringen    
3 Verzuimverzekering € 1.300,00  € 1.676,94  € -376,94 
4 Pensioen CB/Achmea € 6.750,00  € 7.801,83  € -1.051,83  
  € 8.150,00  € 9.558,88  € -1.428,77 
 Administratieve kosten    
5 Boekhouding + Bankkosten € 600,00 € 636,67  € -36,67 
6 Kantoor artikelen / Overig € 100,00  € 0,00 € 100,00  
  € 700,00  € 636,67  € 63,33 
 Leerstoel gerelateerde kosten    
7 Woon- werk reiskosten € 1.250,00  € 1.083,00  € 167,00 
8 Overige reis- en verblijfskosten € 1.250,00  € 1.504,80  € -254,80 
9 Studie- en werkkosten € 500,00  € 4.748,71  € -4.248,71 
  € 3.000,00  € 7.336,51  € -4.336,51 
 Kosten Stichting    
10 Kosten bestuur + Bureau € 1.000,00  € 361,98 € 638,02 
11 Website + brochure € 200,00  € 48,34  € 151,66  
 Netwerkkosten € 600,00 € 0,00 € 600,00 
 Publicaties € 950,00 € 0,00 € 950,00 
  € 2.750,00  € 410,32  € 2.339,68 
 Onvoorzien    
12 Onvoorzien € 0,00  €  0,00  € 0,00 
 Project in- en uitsluiting € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 
  € 4.000,00  € 0,00  € 4.000,00 
     
Uitgaven totaal € 85.500,00  € 97.494,19  € 11.994,19 
 
     
Inkomsten    
 Vaste participanten € 17.500,00  € 32.500,00   € 15.000,00  
 Incidentele donateurs € 68.000,00  € 125.750,00   € 62.750,00 
     
Inkomsten totaal € 80.500,00  € 158.250,00   € 77.750,00  
     
Exploitatieresultaat 2019 € 0,00  € 60.755,81  
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Toelichting bij exploitatie 2019 
 
Het bestuur constateert dat in 2019 de inkomsten van de leerstoel beduidend hoger waren 
dan verwacht. Een belangrijke stap is gezet door de overeenkomst die gesloten is met St. 
Paradosis die voor de komende jaren het onderzoeksprogramma ‘In- en uitsluiting’ zal 
ondersteunen. Met steun van Leo van Hoorn is een onderzoeksprogramma en een plan van 
aanpak hiervoor ontwikkeld. In 2020 zal met de uitvoering hiervan worden gestart. Dit zal 
ook leiden tot een uitbreiding van het team. Als gevolg hiervan is de begroting in mei 2019 
aangepast en ook de werkomvang van Reitsma verhoogd naar 0,5FTE. 
 
De pensioenvoorziening is door de verzekeraar beëindigd en een aanvraag voor vrijwillige 
deelname is ingediend bij het ABP. Hierover is echter bij het einde van het boekjaar nog geen 
zekerheid. In de afgelopen jaren is de eindejaarsuitkering niet uitbetaald, hiervoor is nu een 
voorziening opgenomen in de salariskosten voor 2019 (€10.393). De uitbetaling hiervan zal 
plaatsvinden in 2020.  
 
In 2019 zijn de volgende bijdragen ontvangen: 
St. De Pagter Fonds €    5.000 
St. Open Doors €    5.000 
St. Filadelfia €    8.000 
St. Meijers-Van Meer €    7.500 
GZB €    7.500 
St. G.J. Brink Fonds €    1.000 
EO €  20.000 
St. Paradosis €104.250 
Het totale overschot is toegevoegd aan de Algemene reserve. 
 
Ten behoeve van Stichting Paradosis zal een projectverantwoording worden opgesteld, 
waarin de voor het project ‘In- en uitsluiting’ gemaakte kosten zullen worden geëxpliciteerd.  
 
De Balans einde boekjaar 2019 
 
Activa / Debet      
      
   31 december 2019  31 december 2018 
Vorderingen      
Openstaande vordering    € 0,00    € 0,00  
Liquide middelen    € 110.282,52    € 38.250,03 
Balanstotaal    € 110.282,52    € 38.250,03  
      
Passiva / Credit      
   31 december 2019  31 december 2018 
Eigen vermogen      
Eigen vermogen stichting    € 6.015,98    € 6.015,98  
Bestemmings - Algemene      
  reserve instandhouding    € 88.284,16    € 27.528,35  
    € 94.300,14    € 33.544,33  
Kortlopende schulden      
Crediteuren    € 15.982,38    € 4.705,70  
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Balanstotaal    € 110.282,52    € 38.250,03 
 
Toelichting bij de balans 
 
De liquide middelen betreft het banksaldo per 31-12-2019  
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de exploitatie resultaten van voorgaande jaren. 
Overige verplichtingen bestaan uit: 
reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering B. Reitsma  
afdracht loonheffingen en sociale lasten  
 
Slot opmerking 
 
Wij leven en werken in de verwachting dat God voorziet in alles wat  
wij naar lichaam en ziel én aan middelen nodig hebben om Hem, ook in het werk van de 
Leerstoel te volgen en te dienen. 
 
Namens het bestuur 
J.P. Ouwehand 
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3.  Inhoudelijk verslag 
 
Terugblik 
 
In het afgelopen jaar heeft de leerstoel een subsidie verworven voor het onderzoeksproject 
‘Inclusion and exclusion: searching for Biblical Inspiration’. Dit maakt het mogelijk de 
komende vier jaar onderzoek te doen naar exclusieve, uitsluitende teksten uit de Hebreeuwse 
Bijbel en het Nieuwe Testament.  Deze financiering maakt het mogelijk om een 
projectmedewerker/onderzoeker aan te stellen die de regie zal voeren over dit 
onderzoeksproject in verbinding met de partners van de leerstoel (GZB, EO, Missien 
Nederland en Open Doors).  
 
De leerstoelhouder heeft zich daarom ingezet om het onderzoeksproject met deze partners 
goed in proces te brengen, zodat hun expertise een substantiële bijdrage levert aan het 
onderzoek en zij omgekeerd de resultaten ervan binnen hun eigen professionele praktijken 
kunnen benutten. 
 
De tijdsinvestering in het binnenhalen en uitrollen van deze financiering heeft als 
consequentie dat de wetenschappelijke output dit jaar beperkt is gebleven. Er is gewerkt aan 
artikelen en de vertaling van Kwetsbare liefde, de vrucht daarvan zal in 2020 kunnen worden 
geoogst. Onderwijs, trainging en toerusting en begeleiding van promovendi hebben daarnaast 
de gebruikelijke aandacht gekregen. 
 
Verslag  
 
Hieronder volgt een selectie van de activiteiten. Het volledige jaarplan inclusief bijlage is op te 
vragen bij het secretariaat. 
 
Onderwijs 
De hoogleraar heeft zich ingezet voor het reguliere curriculum en het vak ‘Islam als Uitdaging’ 
heeft verzorgd.  Verder zijn er een aantal gastcolleges gegeven: 

TUK 7-01-2019 Islamweek TUK (febr. 2019) 
TUK: Master Kerk zijn in een multireligieuze samenleving  
TUK ‘Godsdienstwetenschappen Christendom Islam’ 1 EC (sept 2019) 
Evangelische Hogeschool: ‘Moeten we bang zijn voor de islam?’ (17-04-2019) 
ETF Leuven: BA 2/3 Multireligieuze samenleving: Islam 4 ECTS (Mei 2019) 

 
Begeleiding van promovendi 
Ook het begeleiden van een groot aantal promovendi heeft plaatsgevonden. Verwacht wordt 
dat in 2020 Elie Haddad zal promoveren op ‘Cultivating a Missional Ecclesiology for the Local 
Baptist Church in Lebanon, Promotor, met als co-promotor, Dr. P. Parushev. (IBTS) 
 
Verder worden de volgende personen begeleid: 

● Rik Lubbers, Tussen contrast en conformisme: een analyse van christelijk vreemdelingschap 
binnen de protestants-evangelische kerk in Kosovo, Promotor, met als co-promotoren Dr. S. 
Stoppels, Dr. J.H. de Wit, bijdrage van H.de Leede. 

● J. Stevenson (pseud), Islamic Scripture among the Followers of Jesus: Evaluating Christian 
Use of the Qur’an, Promotor, met als 2e Promotor, Dr. N. van Doorn-Harder, 
co-promotoren, Dr. Y.A.I.A. Ellethy, Dr. R. Sudworth. 
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● Asatur Nahapetyan, Towards a Contemporary Understanding of Mission among Armenian 
Churches: The Relevance of Their Experience of Mission in the Late Ottoman Empire and 
in the Soviet Era, Promotor, met als 2e Promotor, Dr. G. Harinck, Co-promotoren Dr. A. 
Kirk, Dr. T. Noble. (IBTS) 

● Charles Faroe, Christian Formation and Modes of Belonging among Turkish Protestants in 
Two Istanbul Congregations, Promotor, met als co-promotoren Dr. M. Klaver, Dr. A. Kirk, 
Dr. S. Oxley. (IBTS) 

● Rupen Das, Event-based poor (refugees in Lebanon) and generational poverty (slum 
community in India) and their understanding of the gospel, Promotor, met Co-promotoren 
Dr. S. Blythe (IBTS) en Dr. P.Parushev. Rupen Das heeft in november besloten dat hij zijn 
promotie onderzoek wil beëindigen, vanwege persoonlijke en professionele 
omstandigheden. 

● Caleb Hutcherson (Libanon), Theological Education for Islamic Contexts - A Comparative 
and Critical Analysis of Theological Reflective Practice in Faith Leader Training between 
Protestant Christians and Sunni Muslims in Lebanon, promotor, met als copromotoren Dr. 
S. Blythe en Dr. S. Bouayadi-van de Wetering. (IBTS) 

 
Twee personen zijn aangemeld bij de Graduate school:  

● Gert van Herwijnen, Religie en multiculturaliteit: zegen en vloek?Een onderzoek naar de 
totstandkoming en het effect van beeldvorming onder politici, promotor, copromotor: Dr. J. 
van Saane (UH) 

● William Ruggles K. Church, The Relationship Of Medical Care Service To Evangelism In 
Mission In The Arabian Gulf -- Samuel M. Zwemer’s Motives For The Use Of Medical Care 
In Mission Service. Promotor, met copromotor: Dr. Charles van Engen (Fuller Theological 
Seminary). 

 
Publicaties 

a. Columns in het Nederlands Dagblad: 
- Bisichiverklaring ND 14-01-2019,  
- Jorams Islam ND 11-02-2019,  
- ‘Wegkijken’  ND 11-03-2019,  
- Stop Polarisering ND 08-04-2019,  
- De ballerina van Auschwitz ND 13-05-2019,  
- Jezus en de EU ND 31-05-2019,  
- Jezus voor de deur ND 08-07-2019,  
- Tegen de Boerka ND 12-08-2019,  
- De vleermuiskelder ` ND 09-09-2019,  
- Steeds weer lezen ND 13-10-2019,  
- Betogen en bidden ND 11-11-2019,  
- Goed Nieuws ND 09-12-2019,  

 
b. Overig bijdragen: 
- Geloven als een gloeilamp ND 13-03-2019  
- Minaret roept ons tot inkeer ND 21-03-2019  
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- Bitterheid is geen optie ND 03-04-2019  
- Een gelijkenis van meer dan aards geheimenis, ND Gulliver, 05-04-2019  
- Sprookjes die helpen te geloven, ND 15-04-2019  
- Leesplan voor Youversion-Bible app als vervolg op workshop Opwekking naar 

aanleiding van boek: Geen God dan de Here. 
- ‘Ook jegens moslims hebben wij gezondigd’, De Nieuwe Koers 2019 (9) 

c. Lezingen (Populariserend): 
- 15-01-2019 ‘Kwetsbare liefde’, Protestantse Kerk Ermelo Vorming en toerusting. 
- 23-01-2019 The Challenge of Islam, Studiedag GZB Egyptische predikanten. 
- 12-3-2019 Religie, geweldig of gewelddadig (lezing en drie workshops),  

Studiedag Greijdanus College Zwolle. 
- 14-03-2019 ‘Islam’. Vrouwenvereniging PKN Ermelo. 
- 9-06-2019 De Kerk, de islam en christenvervolging, Conferentie Opwekking (in  

samenwerking met OD).  
- 21-05-2019 ‘Vreugdevolle missie’, Amersfoort IZB jaarvergadering. 
- 20-09-2019 Lezing n.a.v. Y.Katanacho, Het land van Christus. Een Palestijnse  

theologie van het beloofde land, Sabeel Kairos Driebergen. 
- 29-10-2019 ‘Verbinding met Islamitische leerlingen, Christelijk College 

Groevenbeek, Ermelo (twee workshops voor docenten).  
- 9-10-2019 Islam: bedreiging voor Nederland? Kampen, Weet wat je gelooft 

Pieter ’t Zandt en Greijdanus College (Kampen/Zwolle) 
- 21-11-2019 Nederlands Cultuurhuis, Houten, lezing religie en culturele 

diversiteit. 
- 3-12-2019 Paradosis, onderzoeksvoorstel in- en exclusie. 

 

d. Deelname conferenties/symposia:  

- 17-21 juni 2019 Paricipatie Middle East Consultation Libanon 
- 2-10-2019 Studiedag eergerelateerd geweld Avans Hogeschool s Hertogenbosch  
      2 oktober  
- 31-10-2019 Holistic Misson, Collegedag Tear 

e. Interviews 

- ND 21-09-2019, p. 8, 9, Salafisme 
- Ideaz 2019-3, p. 32, 33: ‘Je gaat de ander zien als mens’ 

 
Plannen 2020 
 
Het komende jaar staat in het teken van een eerste verkenning van het project ‘exclusion and 
inclusion, searching for biblical inspiration’. Aandachtspunten zijn het uitwerken van de 
onderzoeksvragen en het onderzoeksplan, het samenbrengen van onderzoekers en partners 
in zowel Nederland als het Midden Oosten om vervolgens vanaf september het onderzoek te 
kunnen gaan uitvoeren. Verkenningen zijn gestart met de Christelijke Hogeschool Ede om te 
zien hoe HBO praktijkonderzoek en het Academisch onderzoek aan de VU elkaar kunnen 
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verrijken en versterken. Daarnaast zal de leerstoelhouder zich richtingen op onderwijs 
(module Uitdaging Islam VU, gastcolleges TUK, ABTS-Libanon) en de begeleiding van 
promovendi. 
 

Begroting 2018-2020 
 
 

  Begroting 
2018 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2019  

Begroting 
2020  
 

 uitgaven     
1 Salaris hoogleraar  28.500 27.289,24 29.500 31.500  

 
2.  Sociale lasten 17.500 16.958,00 18.000 19.250  

 
3.  Pensioenlasten 6.200 5.920.81 6.750 7.500  
4. Projectleider/onderzoeker  

(0,4 FTE vanaf juni)       
  14.500 25.750  

 
5. Projectondersteuner (0,1FTE)    5.000 7.650  
6.  Ontwikkeling project ‘In-en 

uitsluiting’  
  4.000  

7.  Verzekeringen  1.300  1.644,17 1.400 1.500  
 

8. Administratiekosten 700  616,97 500 500  
9. Kantoorkosten 100  0,00 100 100  

 
10. Studie en onderwijs    500 2.497,87 500 500 
11. Woon-werkkosten  1.250 1.168,50 1.250 1.500 
12. Overige reis en verblijfkosten    750 1.133,75 1.250 3.250 
13. Bestuur/bureaukosten  1.500 680,00 1.000 1.000 
14. Netwerkkosten   600 1.000 
15. Publiciteit/website     200 102,34 200 500 
16. Publicaties  500 0,00 950 2.000 
 Totaal 59.000 58.011,65 85.500 103.500 
      
 Inkomsten     
1. Bijdrage Open Doors   5.000    5.000,00 5.000 5.000 
2. Bijdrage GZB 7.500 7.500,00 7.500 7.500 
3. Bijdrage  E.O 5.000 5.000,00 5.000 5.000 
4. Stichting De Pagter fonds    5.000 5.000 
5. Stichting Filadelfia   5.000,00 5.000 5.000 
6. Bijdrage Meijers van Meer             10.000,00 10.000  
7. Bijdrage diverse fondsen 33.000 18.040,00 5.000  
8. Bijdrage St.Paradosis              43.000 76.000 
 Totaal 50.500 50.540,00 85.500 103.500 
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