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Stichting 
Leerstoel Miskotte/Breukelman 

voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden 
   
Doelstelling 
  
De Stichting ‘Leerstoel Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbel’ is 
opgericht in een samenwerking van de Dr K.H. Miskotte Stichting en de Breukelman Stichting. De 
doelstelling van deze stichting luidt:  
 
Het instellen en in stand houden van de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman voor de 
theologische hermeneutiek van de bijbel aan de Protestantse Theologische Universiteit en het 
bevorderen van de studie van het theologische werk van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman en 
de theologische hermeneutiek in deze traditie in het algemeen, ten dienste van kerk en samenleving. 
 
De theologie van Miskotte en Breukelman heeft als ontstaansgrond en oogmerk de vraag naar het 
bijbels gehalte van de verkondiging van de kerk, in wisselwerking met de cultuur. De leerstoel heeft 
als doel de geschriften van deze beide theologen te onderzoeken met het oog op de verkondiging 
van de kerk in de wereld. Door deze bijzondere leerstoel kan het werk van Miskotte en Breukelman 
worden bestudeerd binnen de PThU. 
 
De Stichting Leerstoel Miskotte/Breukelman is gelieerd aan de Stichting de Nieuwe Bijbelschool. 
  
Bestuur en contactgegevens 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 
 
Ad van Nieuwpoort: voorzitter 
Marco Visser: secretaris 
Shirley Chedi: penningmeester 
Peter van Breda: lid 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun activiteiten, maar doen dit alles 
onbezoldigd. 
 
Adres van de stichting is: 
 
De Boelelaan 1105 
t.a.v. PThU 
1081 HV Amsterdam 
 
Contact kan opgenomen worden via de secretaris:  
 
Duitslandlaan 64 
1965 BH Heemskerk 
Tel. 0251-293002 
marcovisser64@kpnmail.nl 
info@denieuwebijbelschool.nl 
 
Meer informatie op:  
http://www.denieuwebijbelschool.nl/index.php/wat-doen-wij/leerstoel-miskotte-breukelman 
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Activiteiten 
 
Voor een verslag van de activiteiten verwijzen we graag naar de webpagina van de leerstoelhouder, 
prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, waar een aantal jaarverslagen te vinden is: 
https://www.pthu.nl/Over_PThU/Organisatie/Medewerkers/r.h.reelingbrouwer/ 
 
Beleidsplan 2016-2020 
 
In de periode 2016-2020 zullen we ons werk graag voortzetten en mogelijk maken dat de Leerstoel 
Miskotte/Breukelman een goede plek heeft aan de PThU, opdat aldaar het bijbel-theologische 
onderzoek en onderwijs in verband met het werk van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman op 
inspirerende wijze plaatsvindt en promovendi adequaat begeleid worden.  
 
In ieder geval eens per jaar heeft het bestuur een gesprek met de leerstoelhouder, prof. dr. Rinse 
Reeling Brouwer, om op de hoogte te blijven en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het bestuur 
komt tweemaal per jaar bijeen om de stand van zaken omtrent de leerstoel te bespreken. Ook wordt 
dan gepland welke activiteiten er georganiseerd worden in samenwerking met de Stichting de 
Nieuwe Bijbelschool (www.denieuwebijbelschool.nl), die als doel heeft om ook buiten de directe 
(academische) context van de Leerstoel Miskotte/Breukelman in de geest van de genoemde 
theologen werkzaam te zijn.  
 
De huidige leerstoelhouder zal in 2019 met pensioen gaan. Dit maakt dat het nodig is om in de 
periode 2016-2019 na te denken over de opvolging en de continuering. In 2016 zal er een nieuwe 
profielschets geschreven worden dat aan het CvB van de PThU voorgelegd kan worden. In 2017 zal 
aan de financiering van de leerstoel gewerkt worden, waarna in 2018 de zoektocht naar een 
geschikte opvolger kan beginnen.  
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