
 
 

 N I E U W S B R I E F 
 
Beste vrienden en supporters van het Levisson Instituut 
          en allen die het Instituut een goed hart toedragen, 

 
Amsterdam, juli 2012 – tammoez 5772 

 
Deze keer vertellen we over: 
 
1. Tien jaar Levisson Instituut en enkele mijlpalen 
2. De Levisson rabbijnen en onze rabbijnstudenten 
3. Afsluiting van de lerarenopleiding 
4. Wijzigingen in het bestuur  
5. Ingrijpende veranderingen in de leiding van het Instituut 
6. Een voorpublicatie vanuit ons onderzoekproject 
7. De financiën en de komende jaren 

 
1. Tien jaar Levisson Instituut en enkele mijlpalen 
 
In augustus 2012 bestaat onze Stichting en het Instituut tien jaar. Tijd om even terug te kijken. 
Bij de oprichting was de doelstelling mensen op te leiden en zo te waarborgen dat onze 
gemeenten aan hun twee kerntaken zouden kunnen voldoen:  
ten eerste te zorgen dat het joodse religieuze en culturele leven beleefd en bevorderd kan 
worden, en ten tweede dat ons geestelijk erfgoed uitgedragen en verder doorgegeven wordt.  
 
De eerste taak werd rabbijnen opleiden, die beide kerntaken voor hun rekening konden 
nemen. Aan deze opdracht werd voldaan in augustus 2008. De tweede taak werd het opleiden 
van voorzangers, die de gemeenten en de rabbijnen bijstaan in het vervullen van de eerste 
kerntaak. De eerste groep studeerde af in mei 2009. Met de afsluiting op 1 juli jl. van de 
lerarenopleiding werd ook aan een derde taakstelling 
voldaan, te zorgen voor leerkrachten, die zich kundig kunnen 
inzetten voor de tweede kerntaak, het onderwijs aan onze 
kinderen en aan hun ouders.  
 
2. De Levisson rabbijnen en onze rabbijnstudenten 
 
Op 24 juni jl. werd Marianne van Praag in een mooie en 
lijvige dienst geïnstalleerd als rabbijn van de Liberaal Joodse 
Gemeente Den Haag, als vaste opvolgster van rabbijn 
Awraham Soetendorp. Rabbijn Soetendorp hield een 
emotionele toespraak waarin hij herinnerde aan Marianne als 
kind, jonge vrouw en actief lid van de gemeente.  
 



Marianne antwoordde met een even emotionele derasja over haar eigen geschiedenis en 
gevoelens, nu zij deze grote verantwoordelijkheid kreeg om voor haar eigen geliefde gemeente 
te zorgen. Wij wensen haar Gods zegen en veel succes in het vervullen van deze taak. 
 
Onlangs werd de aanstelling van onze student Ira Goldberg als tweede rabbijn in LJG 
Amsterdam door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd. Hij zal daar op 1 september 
a.s. beginnen te werken en zal in zijn nieuwe functie worden geïnstalleerd zodra hij zijn 
semicha van ons Instituut heeft gekregen. Daarover zullen binnen afzienbare tijd verdere 
mededelingen worden gedaan.  
 
U kunt twee goede interviews met Ira Goldberg lezen op onze 
website. Ga naar www.levisson.nl > Over ons > Wie is wie in de 
organisatie? > De rabbijnstudenten  en scroll helemaal naar 
beneden. 
Wij willen hem en zijn vrouw Max ook langs deze weg van 
harte feliciteren en gelukwensen met de geboorte van hun derde 
kind, een zoon en een “sjabbeskind” op 30 juni jl. 
 
Met deze benoeming kunnen wij tevreden constateren dat alle rabbijnen, die hun semicha van 
ons Instituut hebben gekregen, rabbinale verantwoordelijkheid dragen voor en in alle Liberaal 
Joodse Gemeenten in Nederland. Zo zijn ook onze voorzangers actief in heel Nederland, in 
bijna alle LJGs van het Verbond; hetzelfde geldt voor de net afgestudeerde leraren.   
 
Wij hebben nog twee studenten die nu aan hun laatste studiejaar beginnen. Clary Rooda zal 
haar stages afronden met activiteiten in LJG Gelderland, onder toezicht van rabbijn Marianne 
van Praag die voorlopig nog verantwoordelijk blijft voor deze gemeente. David Snuijf zal zijn 
stage voortzetten in LJG Brabant, waar hij Ira Goldberg opvolgt. De rabbinale 
verantwoordelijkheid voor deze gemeente en de begeleiding van David wordt van rabbijn 
David Lilienthal overgenomen door rabbijn Tamarah Benima.  
Alle overige posities blijven zoals ze in het afgelopen jaar zijn geweest – ook dit is te zien op 
onze website: Archief > College van Rabbijnen. 
 
3.  Afsluiting van de lerarenopleiding 
    

Op 1 juli hebben 12 nieuwe leraren hun 
diploma’s gekregen in een sprankelende 
ceremonie ter afsluiting van hun twee jaar 
durende opleiding.  
Ze werken al in vrijwel alle LJGs in 
Nederland, van Zuidlaren in het Noorden tot 
Tilburg en van Utrecht tot Dieren en dus niet 
alleen in Amsterdam en Den Haag. De Haagse 
Snoge was goed gevuld met belangstellenden 

uit evenveel gemeenten.  Uit de feestelijke sfeer en de mooie presentaties werd duidelijk dat 
dit een groep studenten is geweest waar wij als Instituut heel trots op kunnen zijn.  
 



Bijzonder veel dank zijn wij verschuldigd aan de leiding van Rimon, het Landelijke 
Onderwijs Centrum van het Verbond, Matty van Eldik en Liesbeth Aussen, voor het samen 
met het Instituut organiseren en leiden van deze opleiding. Zij onderhielden ook het meeste 
contact over de inhoud met het Department of Jewish Education aan het Leo Baeck College te 
Londen.  
 
Vanaf augustus zullen de foto’s en de video van de afsluiting ook op de website te zien zijn.  
Een overzicht van wat zij zoal hebben geleerd is per studiedag te zien op onze website,  
www.levisson.nl > Opleidingen > De Lerarenopleiding > Overzicht studiedagen.  
Onder de rubriek Archief > De Lezingen > kunt u de speciale cursus Geschiedfilosofie van dr. 
Bart Wallet van de UvA in zijn geheel volgen via de video-opnames zelf.  
 
4.  Wijziging in het bestuur  
 
In november 2011 hebben we afscheid moeten nemen van Wilma Stein, die al vanaf het eerste 
moment de secretaris van het bestuur is geweest. Zij was het laatste bestuurslid dat vanaf het 
begin aan de hele opbouw van het Instituut met vaste hand en wijze woorden heeft 
bijgedragen.  
De positie van secretaris werd overgenomen door Simone Haller, en Thijs ten Raa trad tot het 
bestuur toe en volgde haar op als penningmeester. Kort daarna werd de laatste positie 
ingenomen door David Allick, die als jurist ook een belangrijke rol in het werk vervult. 
 
De laatste wijziging heeft op 27 juni plaatsgevonden. Marja 
Hené, die de liaison was met het Dagelijks Bestuur van het 
Verbond werd daar opgevolgd door Harry Polak. Het gevolg 
was dat zij na acht heel plezierige jaren samenwerken ook ons 
bestuur moest verlaten om plaats voor Harry te maken. We 
kennen Harry als een kundige bestuurder en zijn verheugd over 
zijn komst, maar we zullen Marja toch node missen.  

 
Meer gegevens over wie deze personen zijn – en onze 
voorzitter Ted Young niet te vergeten – kunt u op onze 
website vinden:  
Over ons > Wie is wie in de organisatie? > Het Bestuur.      
   
 
 

4. Ingrijpende veranderingen in de leiding van het Instituut 
 
Zoals in de laatste twee jaarverslagen genoemd, was de decaan, rabbijn David Lilienthal, van 
plan zijn functie neer te leggen als de tweede groep studenten hun semicha zullen krijgen. Nu 
hebben twee van hen – buiten hun eigen verantwoordelijkheid – een studievertraging van 
ruim een jaar opgelopen, maar in verband met Lilienthals plannen om op alija te gaan, wil hij 
daar niet op wachten. Daarom heeft hij een aantal maanden geleden een datum vastgesteld en 
is het bestuur met hem samen een procedure opgestart om te zorgen voor een goede 
opvolging.   



Uit de gevoerde gesprekken is het volgende plan ontstaan, dat in werking zal treden bij de 
aanvang van het nieuwe studiejaar, op 3 september 2012. Hieronder ziet u het 
organigram met de hoofdlijnen van de voorgenomen structuur, de functies en een 
beknopte beschrijving van de taken van de leden van het nieuwe managementteam 
(MT). 
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Levisson Bestuur

Studenten

Directeur Algemene Zaken – Administratieve achtergrond; algemeen secretariaat, goede kennis 
van joods Nederland, goede taalbeheersing ook van Engels en Hebreeuws; verantwoordelijk voor de 
financiën, roosters maken, reisarrangementen, correspondentie, verslagen en jaarverslagen, 
publiciteit, ondersteuning voor fondsenwerving, enz. Enige bevoegdheid tot zelfstandige 
besluitvorming.

Levisson Decaan – Rabbijn; verantwoordelijk voor het runnen van het instituut ; primus inter pares
in management team; representatie met uitgebreid netwerk in en buiten NL; veel ervaring van het 
werken in de joodse wereld en gemeenten; fondsenwerving

Hoofd Academische Programma – Universitaire  achtergrond;  verantwoordelijk voor 
ontwikkeling van curriculum, docenten, onderwijsmateriaal, enz.;  werkt nauw samen met de 
Academische Commissie.

Hoofd BVV (BeroepsVoorbereidende Vorming) Programma –Rabbijn met professionele 
ervaring; verantwoordelijk voor de professionele opleiding, pastorale trainingen, stages e.d.; werkt 
nauw samen met de Commissie BVV (een subcommissie van de Academische Commissie).

Docenten



De leiding zal bestaan uit een managementteam van vier personen, bijgestaan door drie 
commissies die door het bestuur zijn benoemd. Deze zijn samengesteld uit deskundigen die in 
belangrijke beleidszaken besluiten mede moeten voorbereiden en de beslissingen moeten 
nemen. Zo wordt bijvoorbeeld het leerplan van het academische programma als geheel en de 
planning per jaar door het Hoofd Academisch Programma in overleg met de Academische 
Commissie gepland en stelt de commissie dat vast, waarna het Hoofd het plan kan uitvoeren.    
Er loopt nog een aantal verbindingen tussen deze onderdelen en andere onderdelen van de 
organisatie. Deze worden hier niet weergegeven, om het beeld niet te complex te maken.  
 
De leden die door het bestuur in het managementteam zijn benoemd zijn: 
1. De Decaan: Rabbijn Menno ten Brink, eerste rabbijn van de LJG Amsterdam. Dit wordt 

een voornamelijk representatieve functie, vooral naar internationale joodse en rabbijnse 
organisaties. Rabbijn Ten Brink heeft ook de meeste rabbinale ervaring van de actieve 
Nederlandse collega’s en zal dus ook inhoudelijk een belangrijke inbreng hebben. Hij 
wordt ook de primus inter pares. 

2. Het Hoofd Academisch Programma wordt prof. dr. Reinier Munk, hoogleraar Moderne 
Joodse Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. Munk is ook sinds 2007 lid 
van de Academische Commissie en is bijzonder goed bekend met de joods gerichte 
academische wereld in binnen- en buitenland. Prof. dr. Irene Zwiep, de voorzitter van de 
Academische Commissie, en hij staan samen borg voor de stevige academische 
grondslagen van zowel de rabbijnenopleiding als voor de overige programma’s. 

3. Het Hoofd BVV Programma (BeroepsVoorbereidende Vorming) wordt rabbijn Marianne 
van Praag, naast rabbijn Ten Brink degene onder de collega’s die de langste ervaring 
heeft van actief zijn in het pastorale werk van joodse gemeenten. Samen met de 
studentenpsycholoog Carolyn Levisson, voorzitter van deze commissie die ook zitting 
heeft in de Academische Commissie, Ella Oesterman en Joost Levy, zal zij voor een 
goede professionele vorming zorgen zodat de academici wel rabbijnen worden. 

4. De Directeur Algemene Zaken wordt “de spin in de web”, die het leeuwendeel van het 
praktische werk voor haar rekening zal nemen. Deze plaats zal bezet worden door 
Francine Püttmann die in een halve baan vanuit het Levissonkantoor in de LJG 
Amsterdam zal werken. Haar huidige werkzaamheden in de bibliotheek zal zij in 
beperkte mate en buiten haar werktijd voor het Instituut wel voortzetten. Francine is door 
haar opleiding en veelzijdige eerdere activiteiten in tal van belangrijke instellingen in 
joods Nederland, bijzonder geschikt voor deze alles overziende, coördinerende en 
verantwoordelijke positie. 

 
Het bestuur en de nu nog in dienst zijnde decaan zullen in de komende tijd voor een 
geleidelijke overdracht zorg dragen en hebben er het volste vertrouwen in dat met deze 
constructie en deze personele bezetting het Levisson Instituut een goede toekomst tegemoet 
zal gaan. De huidige decaan zal op verschillende wijzen ook vanuit Israel betrokken blijven 
bij het Instituut, maar -na zijn verhuizing- niet meer bij de dagelijkse gang van zaken. 
 
Meer details over alle betrokkenen bij het Instituut zijn ook op de website te lezen: 
www.levisson.nl > Over ons > Wie is wie in de organisatie?  
  



6.  Een voorpublicatie vanuit ons onderzoeksproject 
 
Chaya Brasz, die voor het Levisson Instituut het project "Adath Jeschurun" uitvoert, woonde 
in 2009 in Duitsland een internationale conferentie bij over "The German Rabbinate Abroad", 
over de invloed van geëmigreerde en gevluchte Duitse rabbijnen in joodse gemeenschappen 
wereldwijd. Ze hield daar een lezing over de bijdrage van Duitse rabbijnen aan het jodendom 
in Nederland en dat is ook een van de onderwerpen, die in het project aan bod komen. 
Resultaten van de conferentie worden gepubliceerd in het eerstvolgende Leo Baeck Institute 
Yearbook, dat in oktober 2012 in druk verschijnt. Dit geeft een klein voorproefje van het 
project, waar Chaya aan werkt.  
 
Het goede nieuws is, dat op 21 juni 2012 Oxford University Press voor het Leo Baeck 
Yearbook het artikel van Chaya Brasz reeds online publiceerde, zodat u het nu al kunt lezen. 
Er is zowel een link naar de website van Oxford Journals als een link naar de PDF versie van 
het artikel. Deze beide links vindt u op onze website. Daarbij vragen wij u het copyright te 
respecteren, de links zijn niet voor verdere verspreiding bedoeld zonder overleg met ons of 
rechtstreeks met Oxford Journals.  
Ga naar www.levisson.nl/ > Archief > Wetenschappelijk onderzoek > Pre-publicatie 
 
Een uitvoerige beschrijving van dit boeiende wetenschappelijke project vindt u op onze 
website: > Archief > Wetenschappelijk Onderzoek.  
 
7. De financiën en de komende jaren 
 
Wij zijn tevreden over wat er zoal bereikt is in de eerste tien jaar van het Instituut. Onze 
rabbijnen werken nu in alle LJGs in Nederland, chazzaniem en leerkrachten in bijna alle 
gemeenten. Wat blijft er nu voor het Instituut om te doen? 
Heel wat! 
 
Zoals de situatie in Nederland is, is er in de gemeenten van het Verbond alleen in Amsterdam 
een fulltime plaats voor een rabbijn. Den Haag biedt een baan voor 75%, Amsterdam voor de 
2e rabbijn 60% en de overige gemeenten zijn, qua betaling aan de rabbijnen, eigenlijk kleine 
bijbanen. Voor de chazzaniem en leerkrachten is de situatie niet beter. Wij leiden dus in feite 
“professionele vrijwilligers” op, maar dat maakt hun werk niet minder wezenlijk voor het 
joodse leven nu en in de toekomst. 
 
We zien ook niet dat deze situatie wezenlijk gaat veranderen, en daarom moeten al deze 
afgestudeerden op andere wijze in hun inkomen voorzien. Dit is de reden waarom we 
studenten aantrekken die al wat ouder en gevestigd in hun beroepen zijn. Dit is op zich ook 
een voordeel, omdat ze veel levenservaring met zich meebrengen en dat is wel te merken in 
de opleiding en zeker ook in hun werk daarna.  
 
Zij gaan dan echter geen 40 jaar lang als rabbijn werken, maar zullen relatief snel de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Te verwachten valt dat een aantal ook daarna wat jaren 
aan het werk blijft, maar daar kunnen de gemeenten niet op bouwen; er zijn ook rabbijnen die 
“onderweg” iets anders gaan doen. Het bestuur heeft in overleg met andere betrokken gremia  
  



op die basis berekend dat we een nieuwe groep rabbijnstudenten moeten laten beginnen in 
september 2013, zodat zij 5-7 jaar later kunnen afstuderen, wanneer de eerste groep Levisson-
rabbijnen met pensioen zal gaan. Wij zijn in de gelukkige positie dat de eerste kandidaten 
voor deze nieuwe groep zich al hebben gemeld. 
 
Daar komt nog bij dat we nu al rabbijnen tekort komen. In Utrecht zal rabbijn Navah-Tehila 
binnen afzienbare tijd stoppen omdat zij naar Israel wil terugkeren. In Brabant en Gelderland 
zijn vacatures die door onze rabbijnstudenten worden waargenomen, rabbijn Benima zorgt 
voor drie gemeenten, rabbijn Ringer voor twee en rabbijn Van Praag ook voor drie.   
 
Wat de leraren betreft zijn er vacatures te over en zouden we een nieuwe groep meteen 
moeten laten beginnen, maar daar is geen geld voor. Met de voorzangers kunnen we nog wel 
enkele jaren wachten, die gebruiken hun opgedane kennis goed en geven mensen in hun 
gemeenten zelf de basiskennis mee die nodig is om in de standaardsituaties goed te 
functioneren.  
 
De organisatie van het Instituut is goed geregeld, studenten komen er aan, behoefte is er, de 
leerplannen en inmiddels de ervaring zijn er ook. Wij weten nu dat het goed mogelijk is deze 
opleidingen in Nederland te verzorgen. Maar alles kost geld, en met de voortdurende crisis 
wordt het steeds moeilijker de gelden te vinden die we nodig hebben. Het voelt ook niet goed 
om een nieuwe meerjarige opleiding van start te laten gaan als we niet verzekerd zijn van de 
financiering van de hele periode; het is eigenlijk niet eerlijk tegenover de studenten om hen 
iets te beloven als je er niet zeker van bent dat je het kunt waarmaken. 
 
Wij appelleren dus aan u allen die dit lezen om ons te helpen. De groep van Vrienden, die een 
jaarlijks vast bedrag van tussen de €250-€1000 beloven voor de komende 5-6 jaar is van groot 
belang en behoeft uitbreiding. Kleine en grote stichtingen en fondsen die ons met wat grotere 
bedragen willen steunen, behoren ook tot onze eerste levensbehoeften. En erfenissen en 
legaten die de basis kunnen vormen voor een kapitaalfonds zouden een levensverzekering zijn 
voor de lange termijn. Wilt u ons helpen door zelf bij te dragen en ons de weg te wijzen naar 
anderen die ons werk weten te appreciëren?   
Zie ook hiervoor onze website (www.levisson.nl > Steun ons) of neem contact op met de 
decaan of een van de bestuursleden.   
 
Met vriendelijke groeten en de beste wensen,  
mede namens het bestuur, 

 
Rabbijn David Lilienthal 
Decaan 


