
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update van enkele ontwikkelingen in en plannen voor 

het Levisson Instituut sinds juni 2004 

 
 

Het eerste jaarverslag van de Stichting Robert A. Levisson werd uitgebracht begin juli 2004. 

Daar het tweede jaarverslag nog niet gereed is, geven wij hieronder een opsomming van een 

aantal activiteiten die een beeld geven van de ontwikkeling en voortgang van het Instituut. 

 

1. Begin september 2004 is het tweede studiejaar van start gegaan met zes studenten.  

Eén van de oorspronkelijke studenten verliet de opleiding aan het einde van het eerste 

jaar.  

Er is bewust voor gekozen een jaar over te slaan alvorens met een tweede groep te 

beginnen, deels om zekerder te zijn dat de opleiding een serieuze kans van slagen 

heeft, deels om voorzichtig om te gaan met de financiële middelen. 

Kort geleden heeft de Academische Commissie drie nieuwe studenten toegelaten tot 

de studie vanaf september 2005. Een vierde kandidaat-student is op dit moment nog in 

de fase van de toelatingsprocedure.  

 

2. Een van onze studenten is rabbijn Menno ten Brink opgevolgd als rabbijn van de 

krijgsmacht, een baan die hij combineert met deeltijdwerk als pastoraal verzorger bij 

“Parnassia,” een bundeling van een aantal psychiatrische ziekenhuizen in de regio Den 

Haag. Daarnaast is hij ook actief betrokken bij rabbinale werkzaamheden in het Mr. 

Visserhuis te Den Haag. 

 

3. Gedurende de zomer van 2004 kregen wij bezoek van prof. dr. Marc Bregman van het 

Hebrew Union College te Jeruzalem, een van de leden van onze internationale Raad 

van Advies. Hij ontmoette zowel studenten als docenten, leden van de Academische 

Commissie en van het bestuur. Prof. Bregman heeft hierover een rapport uitgebracht 

aan de rector van het Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion (zie 

bijlage). Wij verwachten hem terug aanstaande zomer. 

 

4. In januari 2005 gaf rabbijn dr. Yehoram Mazor, hoofddocent Liturgie aan het Hebrew 

Union College te Jeruzalem een intensieve 8-daagse cursus Liturgie aan onze 

studenten en andere geïnteresseerden. In totaal 18 personen volgden deze cursus. 

Rabbijn Mazor is tevens lid van onze internationale Raad van Advies en ook hij zal 

rapporteren aan de leiding van het Hebrew Union College. Dit rapport is thans nog 

niet voorhanden.  
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5. Regelmatig wordt contact onderhouden met de leiding van het Leo Baeck College te 

Londen. In maart 2005 heeft een kleine delegatie van het Levisson Instituut een 

bezoek aan het Leo Baeck College gebracht voor consultatie over de verdere 

ontwikkeling van onze syllabus.  

 

6. De ontwikkeling van de syllabus verloopt voorspoedig. Door een combinatie van 

cursussen die in eigen beheer worden gegeven met modules aan de Universiteit van 

Amsterdam en de intensieve cursussen van Crescas is het mogelijk gebleken een 

verantwoord programma aan te bieden dat aan onze wensen en eisen voldoet. 

 

De studenten moeten hard werken; zij blijven zeer gemotiveerd en behalen tot nu toe 

overal goede tot zeer goede cijfers. 

 

7. In overleg met mevrouw Sarah Friedman, de hoofdbibliothecaris van de Hebrew 

Union College te Jeruzalem is een begin gemaakt met de opbouw van een referentie-

bibliotheek voor de studenten. Deze is gevestigd in het gebouw van de Liberaal Joodse 

Gemeente te Amsterdam waar ruimte is gevonden. Op dit moment wordt onderzoek 

gedaan naar geschikte software voor het ontsluiten van de bibliotheek.  

Bij de inrichting van de bibliotheek wordt rekening gehouden met de komende 

verhuizing van de LJG Amsterdam. 

 

8. Gedurende de eerste week van mei zullen de studenten deelnemen aan een 

gezamenlijke studiebijeenkomst in Berlijn van Europese rabbijnen en studenten en 

docenten van het Leo Baeck College en het Abraham Geiger Kolleg.  

 

In juli zullen zij de tweejaarlijkse Conferentie van de World Union for Progressive 

Judaism en de daarop volgende wereld-rabbijnenconferentie in Moskou bijwonen.  

 

In september 2005 zullen de studenten een tiendaagse reis naar Israel maken. Het doel 

van deze studiereis is om op degelijke wijze kennis te maken met de Liberaal Joodse 

beweging aldaar en haar rabbijnen en leiders en om zoveel mogelijk te leren over het 

werk, de doelstellingen, de problemen en wat er zoal bereikt is over de jaren.  

Daarnaast wordt een doorlopend studieprogramma gevolgd dat aansluit op de 

werkbezoeken. Het voorlopige programma is hierbij gevoegd ter informatie. 

De verwachting is dat ook enkele bestuursleden van Liberaal Joodse gemeenten en 

aanverwante organisaties met deze reis meegaan.  

 

9. De uitbreiding van de kring van Vrienden verloopt gestaag.Van 30 Vrienden in 2004 

en 35 in 2005, verwachten wij in 2006 te komen op 40 Vrienden. Verder zijn wij in 

bespreking met nog een stichting om financiële steun te krijgen. De studenten 

beginnen najaar 2005 aan hun stages en worden dan meer zichtbaarder in de 

verschillende gemeenten. Dat heeft als gevolg dat ook ons Instituut en onze opleiding 

meer zichtbaar zal zijn wat ongetwijfeld zal helpen bij het werven van additionele 

fondsen.  

 

Amsterdam 11 april 2005. 


