
 
 

 

 

 
Beste Vrienden van het Levisson Instituut 

 en allen die ons een warm hart toedragen, 

 

Amsterdam, 18 februari 2009 

 

 

Vooruitlopend op ons jaarverslag wordt het weer tijd u op de hoogte brengen van de voortgang 

van onze opleidingen.  

 

De eerste nieuwe rabbijnen: 

Na de bijzondere dag in Den Haag op 27 augustus 2008, toen wij de semicha mochten geven aan 

vijf nieuwe rabbijnen, zijn wij nu zes maanden verder. Zij zijn inmiddels allen aan het werk, en 

wel als volgt: 

 Rabbijn Tamarah Benima: PJG Noord-Nederland en als back-up in Utrecht en  

   in Amsterdam 

 Rabbijn Marianne van Praag: LJG Gelderland en LJG Flevoland 

 Rabbijn Albert Ringer:  LJG Rotterdam en ook als krijgsmachtsrabbijn, en bij  

 Parnassia Psychomedisch Centrum, Den Haag 

 Rabbijn Kineret Sittig: University College, London University, Department for 

 Hebrew and Jewish Studies: medewerker aan het 

 onderzoekproject “Medieval Monographs on the Jewish 

 Calendar.”  

 Rabbijn Navah-Tehila Livingstone Shmuelit: LJG Utrecht. 
 

Een opsomming van de onderwerpen en de begeleiders van hun afstudeerscripties vindt u aan het 

einde van dit verslag.  

De rabbijnstudenten: 

Iets minder positief waren de studieresultaten van de drie 3e-jaarsstudenten. Tegen het einde 

van het vorige academische jaar bleek dat hun vaardigheid in het hanteren van onze klassieke 

teksten te wensen overliet. Daarom is besloten gedurende een langere periode hieraan grondig 

aandacht te geven. Dit gebeurt onder leiding van dr. Martin Baasten van de Universiteit Leiden. 

Zodra de studenten het vereiste niveau hebben bereikt, zal het gewone programma weer 

opgestart worden. Dit zal een verlenging van de studieduur met een heel jaar kunnen betekenen.  

Eind augustus kreeg een van de studenten een auto-ongeval. Dit heeft een zodanig letsel 

veroorzaakt dat hij aan dit speciale programma niet heeft kunnen meedoen. Wij verwachten dat 

hij in de loop van het voorjaar 2009 weer zijn studie kan hervatten, maar waarschijnlijk met een 

extra jaar vertraging. Hij is echter vastbesloten de studie met volle kracht door te zetten en af 

te ronden.  
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De voorzangersopleiding: 

De tweejarige opleiding van sjeliché tsiboer (voorzangers) die in augustus 2007 met 18 

studenten begon, verloopt grotendeels volgens plan. Drie studenten, die door hun 

werkomstandigheden de studie niet konden bijhouden, hebben deze moeten opgegeven.  

 

Op de website van het Instituut kunt u het studieprogramma inzien. Dit behelst vele 

sjoeldiensten, waarin de studenten laten zien wat zij geleerd hebben en routine opbouwen in het 

voorgaan, en er zijn talrijke workshops waar hun werk besproken wordt. Daarnaast krijgen zij 

ook van prof. Schleifer lezingen die een inzicht geven in de verschillende joodse muziektradities 

en wat daarin kenmerkend is. Dr. Boeckler van het Leo Baeck College te Londen draagt ook bij 

met lezingen die verdieping geeft in de liturgie en de betekenis van onze gebeden. Een aantal van 

deze lezingen en workshops zijn eveneens te beluisteren op onze website, in de 

Muziekbibliotheek. 

Deze muziekbibliotheek wordt opgebouwd als een van de manieren om de studenten van 

studiemateriaal te voorzien. Het kan echter niet compleet worden, omdat bladmuziek en opnames 

waarop copyright berust niet geplaatst kunnen worden. De verzameling is wel vrij toegankelijk 

zodat gemeenteleden en anderen die daar interesse in hebben de lezingen en workshops kunnen 

beluisteren en veel van onze muziektraditie kunnen bestuderen via talrijke opnames en van 

bladmuziek in PDF-formaat.  

Wij stellen het zeer op prijs dat veel LJGemeenten deze studenten de gelegenheid bieden om 

diensten te leiden en de noodzakelijke routine op te bouwen. 

 
Zoals u in de uitnodiging voor de lezing van prof. David Ruderman kunt zien, zult u over enige tijd 

een uitnodiging ontvangen voor de afsluitende ceremonie van deze opleiding. Deze zal 

plaatsvinden in Amersfoort op zondag 31 mei 2009 in de middag.  

De afgestudeerden en hun hoofddocent, prof. Eliyahu Schleifer (Hebrew Union College, 

Jeruzalem) zullen een belangrijke inbreng hebben in het programma van de Landelijke Oneg 

Sjabbat in Den Haag op 6 juni 2009 en hopen op uw aanwezigheid daar.  

Personele wijzigingen: 

Aan het einde van 2008 heeft het bestuur afscheid genomen van Stephen Kahn, die vanaf het 

eerste begin deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de Stichting en als jurist in belangrijke 

mate heeft bijgedragen aan de opbouw ervan. Zijn plaats werd per 1 januari 2009 ingenomen 

door Philip Menco, die ook een tijd lang penningmeester was van de LJG Amsterdam. Philip Menco 

nam tegelijkertijd het penningmeesterschap over van Leo Frijda, die nog tot de zomer van 2009 

in het bestuur zal blijven.  

In de subcommissie Beroepsvoorbereidende Vorming van de Academische Commissie hebben wij 

afscheid genomen van dr. Fanny Heymann, die eveneens vanaf het begin voorzitter is geweest van 

deze heel actieve groep deskundigen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en de 

wijsheid waarmee zij leiding heeft gegeven aan de opbouw van de training op dit essentiele 

onderdeel van de opleiding. Haar plaats wordt ingenomen door drs. Marianne Langhout, die  

opleidingsmanager is bij de Hogeschool Utrecht, Instituut voor Social Work en ook werkzaam is 

als trainer bij de Nederlandse Orde van Advocaten.  
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Uw eigen bijdrage: 

Wij zijn de Stichting Levi Lassen, Stichting Makaria, Maror en het Harry Philips Fonds dankbaar 

voor hun niet aflatende steun aan het instituut. In gelijke mate zijn wij veel dank verschuldigd 

aan al onze trouwe Vrienden, die de voortgang van het Instituut mogelijk maken, mede omdat 

Maror bijdragen van Vrienden als eis stellen voor haar ondersteuning. Vandaar dat een kring van 

Vrienden van wezenlijk belang is voor het voortbestaan van het Instituut.  

Het bestuur hoopt dat nu de nieuwe rabbijnen aan het werk zijn, meer leden van onze gemeenten 

het belang van ons werk zullen inzien en daaraan ook een eigen bijdrage willen leveren. Een 

uitbreiding van de groep Vrienden blijft van levensbelang voor het Instituut.  

Voor meer informatie over de studenten, de leden van de Academische Commissie en de 

Subcommissie Beroepsvoorbereidende Vorming verwijzen wij naar de website. Zij hebben in het 

verslagjaar er wederom toe bijgedragen dat het bestuur vertrouwen in de toekomst mag hebben.  

Tenslotte hopen wij u te mogen begroeten bij de lezing van prof. Ruderman en bij andere 

gelegenheden die gepland staan voor de komende maanden. 

Met hartelijke groeten, 

Rabbijn David Lilienthal 

Decaan. 

 

 * * * * 

De afstudeerscripties: 

Rabbijn Tamarah Benima: 

“Categories in language, not processes in life – Kabbalah in nineteenth-century Germany” 

Supervisors: Prof. I. E. Zwiep (UvA), drs. L. Mock (UvA)  

 

Rabbijn Marianne van Praag: 

“Between Renewal and Tradition - Liberal Jewish Liturgy in the Netherlands” 

Supervisors: Drs. F.C. Brasz (Jerusalem), drs B.T. Wallet (UvA)  

 

Rabbijn Albert Ringer: 

“A Persecution was Decreed - Persecution as a Rhetorical Device in the Literature of the Ge’onim 

and Rishonim.” 

Supervisors: Drs L. Mock (UvA), Prof. W.J. van Bekkum (RUG) 

 

Rabbijn Kineret Sittig: 

“On which tequfa is the cycle of the moon based? Abraham bar Hiyya’s Sefer Ha-’Ibbur Book 

III Chapter 5.” A Critical Edition. 

Supervisors: Dr Resianne Smidt van Gelder-Fontaine (UvA), drs L. Mock (UvA)    

 

Rabbijn Navah-Tehila Livingstone Shmuelit: 

“Reform Feminist Prayers in Israel - New and Renewing Elements in their Contents and Form 

as a Further Step in the Development of Jewish Prayer.” 

Supervisors: Rabbi T. Duvdevani (HUC Jerusalem), drs B.T. Wallet (UvA) 


