
 

 
 

 
 

 

 

Amsterdam, 2 maart 2006. 

 

 

Beste Vrienden, supporters en medewerkers, 

 

Dit is geen echt update zoals u van ons gewend bent; deze zal in de komende tijd weer 

verschijnen. Tussentijds wil ik u alleen ervan op de hoogte brengen van drie gebeurtenissen die 

zowel buiten als binnen het onderwijsprogramma van ons Instituut vallen. 

 

1. Op 6 februari jl. is er een eerste bijeenkomst geweest van studenten en docenten van ons 

  instituut met tegenhangers van het Islamitisch Universiteit Europa in Schiedam (zie 

www.iueonline.nl), 20 personen in totaal. Het was een plezierige ontmoeting en kennismaking,  

die de grond heeft gelegd voor nog een paar zulke avonden gedurende de komende maanden en  

ter voorbereiding van een wat grotere seminar in het late voorjaar of het vroege najaar.  

 

2. Op zondag 9 april a.s. hebben wij een openbaar seminar in De Balie gearrangeerd samen 

  met het Menasseh ben Israel Instituut (een samenwerkingsverband tussen het Universiteit 

van Amsterdam en het Joods Historisch Museum, zie de bijgevoegde aankondiging). Deze 

uitnodiging is ook te lezen op www.levisson.nl. 

 

Ter toelichting: de opzet is niet “therapeutisch” of “wervend,” maar een poging om een aantal 

misconcepties uit de wereld te helpen. Het onderwerp op een zakelijke en academisch 

verantwoorde manier en niveau worden benaderd. 

Ook van de kerkgenootschappen, de organisaties en verenigingen verwachten we korte en 

kernachtige uiteenzettingen over hun beleid en het waarom daarachter. De “vaderjoden” zelf 

wordt 4-5 personen die verschillende ervaringen hebben.  

Geen discussie en vragen alleen om opheldering – de discussie komt over de borrel daarna. 

 

Indien het onderwerp en deze benadering u interesseert en u van plan het seminar bij te wonen, 

kunt u zich bij mij opgeven op het adres of telefoonnummer onderaan deze brief. U krijgt dan 

begin april uw gratis toegangsbewijs en enkele consumptiebonnen toegestuurd. Verder raad ik u 

aan tijdig in De Balie aanwezig te zijn, omdat wij verwachten dat het druk kan worden. 

 

3. Het derde seminar vindt pas plaats op 6 en 7 september van dit jaar, maar wordt nu al 

  aangekondigd. De aanleiding is de presentatie van het boek waarover u kunt lezen in de 

flyer van Van Gorcum. Dit is een wetenschappelijk werk op het allerhoogste niveau op het 

gebied van de klassieke rabbijnse literatuur, dat, net zoals de voorgangers, een standaardwerk 

zal worden in alle goede bibliotheken rond de wereld.  
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Twee van de auteurs en de hoofdredacteur zullen bij de presentatie aanwezig zijn. Op initiatief 

van het Levisson Instituut nemen we de gelegenheid om, samen met de Universiteit Utrecht en 

de Katholieke Theologische Universiteit, rond de presentatie drie sessies te houden voor onze 

studenten en andere studenten en specialisten aan andere universiteiten in Nederland. 

Uitnodigingen en informatie zijn ook verspreid onder onze zusterinstituten in het buitenland, en 

de interesse hiervoor blijkt groot te zijn. 

 

De opening van het Academische Jaar zal dan ook plaatshebben in dit kader, op 

woensdagavond 6 september a.s. Prof. Joshua Schwarz van het (orthodoxe) Bar Ilan 

Universiteit bij Tel Aviv zal de hoofdspreker zijn. Wij kennen hem niet alleen als een 

vooraanstaande specialist op zijn gebied, maar ook als een boeiende en geestige spreker. Al 

hebt u geen diepgaande kennis van de rabbijnse literatuur, hopen wij u daar te verwelkomen  

en zult u zeker een heel prettige avond beleven. U hoeft zich nu niet hiervoor op te geven, een 

echte uitnodiging zal t.z.t. volgen, maar ik hoop dat u nu alvast een aantekening ervan maakt in 

uw agenda.  

 

Bekijkt u de bijlagen rustig; ik hoop u in de komende tijd ook bij deze gelegenheden te 

ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

David Lilienthal 

 


