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Voorzitter Ted Young van het Levisson 
Instituut constateerde tevreden dat dit 
de tweede keer was dat het instituut 
een semicha kon verlenen. Waren het 
er vier jaar eerder vijf, nu werd de zes-
de rabbijn die van de opleiding kwam, 
in het ambt bekleed. ‘Er is nóg een 
mijlpaal die wij vandaag kunnen vieren. 
Chaya Brasz wees ons er gisteren op 
dat het vandaag – 2 september 2012 – 
precies 216 jaar geleden is dat de Nati-
onale Vergadering van de Bataafse Re-
publiek volledige burgelijke 
gelijkstelling verleende aan de Joden.’ 
En was het doel van het instituut, om 
de rabbinale studenten een eersteklas 
opleiding te bezorgen geslaagd? Young 
citeerde F. Scott Fitzgerald, die in 1936 
schreef: ‘The test of a first-rate intelligen-
ce is the ability to hold two opposing ide-

‘Een reis die een heel mensenleven duurt’

Het werd een prachtige dienst. Voor de nieuwe rabbijn,  

Ira Goldberg, en zijn naasten ook een emotionele dienst.  

Een belofte, een wens, was nu dan waargemaakt. Op  

2 september kon het Levisson Instituut het nieuwe acade- 

mische jaar openen met de dubbele simcha van een semicha,  

gevolgd door de installatie van rabbijn Goldberg bij de LJG 

Amsterdam als tweede rabbijn.

as in the mind at the same time, and still 
retain the ability to function.’ Dat gege-
ven, het vermogen tegenovergestelde 
ideeën in één geest te bundelen, is vol-
gens Young inherent aan het rabbinale 
programma van het Levisson Instituut.

Opdracht  Na een prachtige ver-
tolking van Psalm 8 door chazzan prof. 
Eliyahu Schleifer begon de eigenlijke 
semicha-ceremonie. Rabbijn David Li-
lienthal constateerde dat de gemeente 
te maken ging krijgen met een interes-
sante persoonlijkheid. ‘We onderzoch-
ten de rapporten van zijn twee master-
studies, lazen zijn CV, luisterden naar 
zijn relaas en vroegen ons af wat we 
hem nog zouden kunnen leren. Ik ging 
overleggen met professor Saperstein, 
destijds hoofd van het Leo Baeck Col-

lege in Londen’. Rabbijn Lilienthal ver-
telde ook dat prof. Schleifer Ira Gold-
berg al van kind af aan kende. ‘Toen ik 
hem tijdens een van de weekenden 
met de voorzangersopleiding vertelde 
dat Ira de opleiding wilde gaan volgen, 
was zijn spontane reactie: “Dat werd 
tijd. Als kind was het duidelijk dat hij 
geboren was om rabbijn te worden, al-
leen heeft hij zijn hele leven, net als de 
profeet Jona, geprobeerd weg te vluch-
ten van deze opdracht”.’
Geflankeerd door zijn sjosjwinim, zijn 
begeleiders, chazzan Schleifer en rab-
bijn Yehoram Mazor, zette Ira Gold-
berg de laatste stappen naar het rabbi-
naat. Na het voorlezen van de 
semicha, zegende rabbijn Menno ten 
Brink een geëmotioneerde rabbijn 
Goldberg.
De rode lijn in de derasja van rabbijn 
Ten Brink was dingen die beginnen en 
eindigen, waarvan het ‘Adon Olam’ een 
voorbeeld is. ‘Het ‘Adon Olam’ wordt 
gezongen aan het einde van de avond-
dienst van sjabbat en feestdagen en 
aan het begin van de ochtenddiensten. 
(...) Zo geeft het ‘Adon Olam’ de conti-
nuïteit van het joodse leven, het geeft 
ons bescherming als iets dreigt te 
stoppen, en het laat zien dat Adon 

Rabbijn Ira Goldberg en zijn sjosjwinim, chazzan prof. Eliyahu Schleifer (links) en rabbijn Yehoram Mazor (rechts) (foto: Michael 
Ballak)
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De oorlog door de ogen van kinderen 
Een plein ergens in bezet Nederland en aan dat plein staan de 

‘huizen’ van Jan, Nelly, Eva en Henk. Zij zijn de centrale 

vertellers die kinderen van nu gaan vertellen hoe zij de Tweede 

Wereldoorlog hebben ervaren. Dit wordt het centrale gedeelte 

van het Kindermuseum in het Verzetsmuseum. Op 17 oktober 

werden de plannen gepresenteerd.

Objecten, maar ook licht, geluid – zo-
als overkomende vliegtuigen – en 
geur zullen het kindermuseum zo rea-
listisch mogelijk maken. Jan, Nelly, 

Eva en Henk zijn ooggetuigen ge-
weest en waren tijdens de oorlog tus-
sen de negen en veertien jaar, de doel-
groep van het kindermuseum. Het 

viertal vertelt zijn eigen, waargebeur-
de verhalen aan de hand van originele 
objecten. De bezoekende kinderen 
zullen vier keer voor een keuze wor-
den gesteld, bijvoorbeeld: onderdui-
ken of niet. En in iedere ruimte kan 
ook op een spelmatige wijze informa-
tie worden verzameld, bijvoorbeeld 
door het bouwen van een radioanten-
ne. De verhalen van de hoofdperso-
nen worden aangevuld met korte ver-
halen van andere ooggetuigen en met 
de behandeling van enkele aparte the-
ma’s.
Voor de opzet van het kindermuseum 
is gebruikgemaakt van de kennis die 
het Verzetsmuseum opbouwde uit 
eerdere tentoonstellingen voor kinde-
ren en van de aanbevelingen van het 
kinderpanel ‘De Verzetsbende’. Bo-
vendien biedt het museum jonge be-
zoekers in ‘Kindermuseum. Werk in 
uitvoering’ tot 7 april de gelegenheid 
zélf hun mening te geven over de eer-
ste testversies van enkele museumon-
derdelen.
Het gebouw van het kindermuseum is 
ontworpen door Hans Ruijssenaars 
Architecten. Erly Brugmans is verant-
woordelijk voor de ruimtelijke vorm-
geving. redactie

Olam, de Eeuwige, wehoe haja, wehoe 
howé, wehoe ji'jhee, altijd bij ons zal 
zijn.’
Deze dag was er natuurlijk ook een an-
der begin. ‘Rabbijn Ira Goldberg zal 
vanaf vandaag, in ieder geval de ko-
mende twee jaar, zijn plaats als rabbijn 
innemen in onze LJG Amsterdam. Het 
is een nieuw begin, voor jou Ira, Max, 
Yirgalem, Ronit en Saraf, maar ook 
voor Riëtte en mijzelf en onze kinde-
ren, en natuurlijk voor de hele kehilla.’ 
Maar er zijn ook zaken die eindigen; 
rabbijn Lilienthal is gestopt met het 
decanaat van het Levisson Instituut. 
Voor hem komt er een nieuw begin, 
want hij is van zins op alija te gaan.
Er was nóg een reden waarom ‘Adon 
Olam’ de rode draad was in de derasja 
van rabbijn Ten Brink. ‘Je kunt ‘Adon 
Olam’ op vele duizenden melodieën 
zingen. Dat is ook wat ik hoop dat jij 
zult gaan doen in onze kehilla. Nieuwe 

melodieën op de oeroude traditionele 
teksten. Niet alleen letterlijk, maar ook 
via activiteiten die we verder zullen 
gaan ontwikkelen. Het is goed dat er 
ook andere zaken kunnen worden op-
gepakt, waar ik alleen niet aan toe 
kwam.’

Lopen  In zijn aanvaardingsspeech 
citeerde rabbijn Goldberg een tekst uit 
naam van de school van de profeet 
Elija: ‘ “Als je iedere dag iets nieuws 
leert, zal je behoren tot degenen die de 
toekomstige wereld samen zullen de-
len. Er wordt gezegd: de paden van de 
wereld zijn de paden van de mens die 
leert. Lees het woord niet als halichot – 
paden, maar als halachot – de joodse 
wetten en het daarbij horende leerpro-
ces”.’ Hij vervolgde: ‘Het Hebreeuwse 
woord halacha betekent joodse wet, en 
vindt zijn oorsprong in het woord ‘lo-
pen’. In deze tekst gebruiken rabbijnen 

vaak de woorden op een manier die ik 
als bijzonder zinvol beschouw. Aan de 
ene kant leren de rabbijnen ons dat 
een mens de woorden van de tekst zou 
moeten volgen, de tekst letterlijk zou 
moeten ‘doorlopen’. Aan de andere 
kant bestaat het idee dat wij dingen 
juist leren door de paden van de we-
reld te doorlopen. Het Jodendom en 
de wijsheden die daarin zijn terug te 
vinden, zijn ook vaak diep verbonden 
met het praktische alledaagse leven in 
deze wereld.
‘Het Jodendom staat voor het verken-
nen van het leven en het daarmee sa-
menhangende groeiproces van de 
mens. Het is een reis die een heel 
mensenleven duurt. Ik verheug mij 
erop deze reis samen met jullie te ma-
ken, en om te onderzoeken welke won-
derbaarlijke en zegenrijke dingen wij 
samen voort kunnen brengen.’
Shirah Lachmann

Maquette van het centrale plein van de vormgever Erly Brugmans 
(foto: Verzetsmuseum Amsterdam/Merijn Soeters)
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Sinds het vertrek van rabbijn Li-
lienthal wordt het Levisson Instituut 
geleid door een vierkoppig manage-
mentteam. Rabbijn Menno ten Brink 
is de nieuwe decaan. Reinier Munk 
is hoofd Academisch Programma, 
Marianne van Praag hoofd Beroeps 
Voorbereidende Vorming. We vroe-
gen Francine Püttmann, directeur al-
gemene zaken, hoe het nu verder 
gaat. 

Taakverdeling  ‘Alles werd ge-
daan door rabbijn Lilienthal. Nu 
hebben we een taakverdeling, maar 
daar moeten we nog een beetje aan 
wennen. David heeft een enorme 
overdracht gedaan, vooral naar mij, 
en nog steeds zijn er dingen die ik 
moet vragen. Eigenlijk doe ik alles 
waar bestuur en managementteam 
niet aan toe komen. Ik onderhoud 
het contact met de studenten, en ik 
ben mijn eigen secretaresse. Met 
historicus Chaya Brasz bespreek ik 
de voortgang van het onderzoeks-
project "Van Adath Jeschurun naar 
Adath Jesjoeroen", over ontwikkelin-
gen binnen het Jodendom in Neder-
land in de negentiende en twintigste 
eeuw. Met rabbijn Kine Sittig, de 
voorzitter van de bibliotheekcom-
missie, heb ik zojuist gesproken 
over aan te schaffen boeken. 
‘De collectie is inmiddels in zijn ge-
heel gedigitaliseerd; de catalogus 
kan worden ingezien op de website. 
Een bibliotheek is nooit af. Zo kre-
gen we vandaag een mailtje van ie-
mand die honderd boeken wil af-
staan. Of we interesse hebben. 
David wijst nog wel eens op missen-
de onderdelen die we moeten aan-

Levisson Instituut:  voortzetten wat is opgebouwd

Het was een bewogen tiende jaar. Voor de scheidende decaan 

en bestuursleden die er vanaf het prille begin bij waren, is  

het een bron van vreugde en tevredenheid te zien dat een  

onwaarschijnlijk initiatief echt kon worden gerealiseerd. 

Hoofddoel blijft het doorgeven van de eeuwenoude keten  

van overlevering op een inspirerende, gedegen en eigentijdse 

wijze. 

schaffen. Maar in zijn geheel is het 
nu allround. Vóór de zomer zijn de 
romans er uit gehaald. Het moet 
een studiebibliotheek zijn; die rich-
ting zijn we opgegaan. We hebben 

gemerkt dat de bibliotheek niet zo 
toegankelijk is. De vrijwilligers had-
den uren niets omhanden en daar-
om gaat het nu op afspraak. Ik weet 
niet waar het aan ligt. Ik heb laatst 
de haftara gedaan. Dan loop ik even 
naar beneden, en dan heb je alles bij 
elkaar. 
‘In juli van dit jaar is de lerarenoplei-
ding afgerond. Wij zorgen voor de 
nascholing, van leraren en rabbij-

nen. Uit onderzoek blijkt dat er in 
2020 nieuwe rabbijnen moeten ko-
men. We zijn nu bezig met het wer-
ven en selecteren van studenten. Je 
moet dit zorgvuldig voorbereiden. 
Een nieuwe activiteit, maar een oud 
idee van gabbai Rob Wurms, z.l., en 
rabbijn Menno ten Brink, is de gab-
bai-opleiding. Op de lange termijn 
gaan we voortzetten wat gereali-
seerd is.’

Degelijke basis  Nadenkend 
over het academische aspect van de 
rabbijnenopleiding, zegt professor 
Irene Zwiep, voorzitter van de Aca-

demische Commissie: ‘Het Levisson 
Instituut opereert negentiende-
eeuws, in die zin dat geestesweten-
schappen toen erg belangrijk wer-
den geacht voor de ontwikkeling van 
rabbijnen. De gedachte was, als je 
de oude Grieken kent, begrijp je de 
westerse cultuurgeschiedenis en 
misschien wel De Mens zelf. Het Le-
visson Instituut geeft studenten een 
stevige training in het historisch we-

progessief jodendom

Diversiteit onder rabbijnen: rabbijn Goldberg zingt tijdens zijn installatie samen 
met zijn vrouw Max Marcus ‘Aniem Zemirot’ (foto: Renée Kater)
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tenschappelijk lezen van joodse 
bronnen. Die Wissenschaft des Juden-
tums is een typische erfenis uit de 
negentiende eeuw: wij Joden zijn 
Europeanen, met een eigen cultuur-
geschiedenis, maar die sluit aan bij 
Europa. Levisson borduurt daar nog 
steeds op voort. Wij willen de stu-
denten een degelijke basis meege-
ven, al is dat inhoudelijk soms wei-
nig avontuurlijk. Tegelijkertijd spelen 
we in op ontwikkelingen. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd 
de dialoog met christenen belangrijk 
gevonden. Nu moet het gesprek 
worden aangegaan met de seculari-
satie. Elke tijd brengt zijn eigen uit-
dagingen mee. Verder is het curricu-
lum zo opgezet dat de rabbijnen 
kunnen functioneren in een Neder-
landse context.
‘Er ligt tevens een taak ten aanzien 
van de joodse kennisoverdracht in 
bredere zin, ook naar de niet-joodse 
wereld. Ik ben bijvoorbeeld bezig 
met het schrijven van een subsidie-

aanvraag over halacha na de burger-
lijke gelijkstelling: hoeveel gezag 
heeft een moderne rabbijn; waarom 
hebben de liberale Joden in Enge-
land geen Beth Din? Het was altijd 
de opzet dat het Levisson Instituut 
en de universitaire wereld hun ken-
nis zouden bundelen, en dat zou 
heel mooi kunnen in het kader van 
dit project.’
 
Speelruimte  ‘Je kunt Levisson 
amper een echt instituut noemen’, 
vervolgt Zwiep. ‘Daar hebben we 
veel over gepraat. Word je een 
naambordje met een receptionist? 
Als je aansluit bij een universiteit 
krijg je vastigheid, maar raak je veel 
rabbinale speelruimte kwijt. De aca-
demische vrijheid is door de jaren 
heen steeds meer aan banden ge-
legd. De ruimte om iets buiten de 
geijkte paden te doen, spannende 
dingen, wordt steeds kleiner. Als 
mevrouw de professor wil ik dingen 
doen waar ik hier (Universiteit van 

Batsheva Goldman Ida, de conser-
vator van de tentoonstelling, heeft 
een kleine, indrukwekkende en mooi 
vormgegeven tentoonstelling ge-
maakt, waarmee het oeuvre van 
Friedrich Adler voor het eerst in Is-
rael wordt getoond. Er wordt werk 
getoond dat Adler maakte in de tijd 
dat hij studeerde en later zelf les gaf 

aan de Debschitz school in Mün-
chen. Ook werk uit begin jaren der-
tig, waaronder enkele van de eerste 
ontwerpen ter wereld gemaakt van 
bakeliet en voorbeelden van batik 
textiel die hij maakte met een door 
hem ontworpen techniek waar hij 
een patent op kreeg. Al met al laat 
de tentoonstelling met deze objec-

ten de overgang zien, vanaf de eer-
ste helft van de twintigste eeuw, van 
het historisme naar Jugenstil, naar 
Art Deco en het modernisme. Zij 
geeft tevens een indruk van het le-
ven van Friedrich Adler en de begin-
tijd van het Tel Aviv Museum.

Glas-in-lood  Eén object dat er 
uitspringt, is een collectie van zes 
glas-in-lood ramen die aan het mu-
seum werd geschonken in 1932, het 
jaar van oprichting. Friedrich Adler 
(Laupheim, 1878 -Auschwitz, 1942), 
was lid van de Deutscher Werkbund, 
een groep van ontwerpers, architec-
ten en vakmensen. Deze groep ging 
uit van het vermogen van kunst om 
de maatschappij te veranderen. In 
1914 hield de Werkbund een ten-
toonstelling waarvoor Adler op-
dracht kreeg een interieur, bestaan-
de uit meubels en rituele objecten, 
voor een synagoge te ontwerpen. 
Een serie glas-in-lood ramen die de 
twaalf stammen verbeeldde, maakte 

Zes glas-in-lood ramen: een begin van een museum

progressief jodendom

Amsterdam, rr) de mogelijkheden 
niet voor heb, met meer aandacht 
voor de praktijk. Islam voor rabbij-
nen, dat soort dingen. Wij geven wel 
het vak Bijbel en Koran. We behan-
delen deze boeken als grote culture-
le monumenten. Daar is een enor-
me belangstelling voor.
‘Het heeft iets moois om je eigen 
kader op te leiden. Het gebeurt op 
een heel hoog niveau, en heel erg 
met elkaar. In de Liberaal Joodse 
Gemeenschap draagt iedereen zijn 
steentje bij. Het is de LJG gelukt een 
veilige omgeving te creëren, waar 
mensen met uiteenlopende opvat-
tingen zich thuis voelen. Iets zorgt 
ervoor dat het geen oorlog wordt en 
de gemeente niet kapot gaat. In ruil 
daarvoor krijg je diversiteit onder 
rabbijnen. Zij moeten een duidelijke 
visie hebben. En ze moeten bruggen 
kunnen slaan… Het lijkt net een ge-
wone baan.’

Rachel Reedijk

Sinds de recente oplevering van het door Preston Scott Co-

hen ontworpen Herta en Paul Amir gebouw, heeft het Mu-

seum voor Moderne Kunst in Tel Aviv vooral in de aan-

dacht gestaan in het kader van deze aanbouw. De opening 

van de tentoonstelling ‘Friedrich Adler. Ways and Byways’, 

in oktober in het hoofdgebouw, brengt de bezoeker terug 

naar het beginjaren van het museum, toen de eerste stuk-

ken van de collectie werden verzameld. Die objecten tonen 

de invloed van Martin Buber en Meir Dizengoff, en hun op-

vatting dat het combineren van kunst en Jodendom zou 

leiden tot een joods culturele opleving in Palestina.


