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WELKOM BIJ CRESCAS

Met veel genoegen presen-
teren wij u het overzicht 

van onze activiteiten voor het 
cursusjaar 2017-2018: cursussen, 
lezingen, wandelingen en 
evenementen. In deze zomer-
maanden hebben wij op kantoor 
de tijd genomen om te reflecteren 
op het afgelopen cursusjaar. 
We kunnen terugkijken op een 
succesvol Crescas-jaar. Vrijwel alle 
cursussen vonden doorgang en 
veel cursussen zaten zo vol, dat we 
genoodzaakt waren een wachtlijst 
te hanteren en extra edities te 
plannen. Dat gaf ons inspiratie om 
een nieuw programma samen te 
stellen met zowel nieuwe als een 
aantal vertrouwde cursussen. 

Blik vooruit 
Met dit programma breidt 
Crescas haar horizon inhoudelijk en 
organisatorisch verder uit. Zo gaan 
we samenwerken met diverse 
organisaties in en buiten de stad. 
Samen met de Openbare Biblio-
theek Amsterdam organiseren we 
bijvoorbeeld in oktober een lezing 
over de Canon van 700 jaar Joods 
Nederland. Met het Kabbalah 
Centrum Nederland  ontstond een 
crash course Kabbalah, waarin u 
kennis maakt met de wereld van 
de Joodse mystiek. Uiteraard gaat 
de wekelijkse digitale nieuwsbrief 
onveranderd door.

Hogere eigen bijdrage
Bijna twintig jaar geleden ontving 
Crescas een bedrag van het 
Ministerie van Financiën om haar 
activiteiten te kunnen opzetten 
en uitbouwen. Met de destijds 
behoorlijke opbrengst van het 
vermogen en enig interen op het 
kapitaal heeft Crescas jarenlang 
een breed scala aan activiteiten 
georganiseerd. Deelnemers 

betaalden slechts een kleine eigen 
bijdrage.
Inmiddels is de rente tot een 
minimum gedaald en slinkt het 
eigen vermogen in rap tempo. Als 
we ons huidige beleid niet herzien, 
zal Crescas over enkele jaren zijn 
deuren moeten sluiten. Gezien de 
grote vraag naar Joodse kennis, 
en de tevredenheid van onze 
cursusdeelnemers zou dat meer 
dan spijtig zijn. 
In het afgelopen jaar hebben we al 
een reeks structurele besparingen 
doorgevoerd op personeelskosten 
en andere zaken. Ook wordt druk 
gezocht naar nieuwe sponsors. 
Maar zonder een grotere bijdrage 
van onze cursisten blijft het gat 
tussen kosten en baten onover-
brugbaar. Daarom ontkomt Crescas 
er niet aan de cursusgelden met 
ingang van het komend jaar 
geleidelijk te verhogen, in de 
wetenschap dat er daarnaast nog 
verdere maatregelen nodig zullen 
zijn om kostendekkend te kunnen 
werken. Wij vertrouwen op uw 
begrip en rekenen erop dat u 
Crescas ook de komende tijd zult 
helpen om zijn activiteiten nog 
jaren te kunnen voortzetten. 

Tot slot
Wij zien uit naar een mooi 
educatief Joods jaar en hopen dat 
u dat ook doet. Weet u al waar u 
zich voor in wilt schrijven? Blader 
dit boekje rustig door en kijk voor 
meer informatie op www.crescas.
nl. Hier vindt u o.a. onze wekelijkse 
nieuwsbrief, een keur aan columns 
en de Canon van Joods Nederland. 
Wij wensen u veel plezier bij het 
maken van uw keuze en graag tot 
ziens bij één (of meer) van onze 
Crescas-activiteiten.

 
Het Crescas-team

Joods Educatief Centrum ‘Crescas’

Kastelenstraat 80
1083 DE  Amsterdam

telefoon: 020-6402380
e-mail: info@crescas.nl
websites: www.crescas.nl

 

www.joodsebibliotheek.nl
www.joopalbibliotheek.nl
www.joods.net
www.joodsecanon.nl

Volg eens een 
cursus op uw 
eigen computer!
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Deze online cursussen 
vindt u op www.joods.net



TAAL 

IVRIET KITA ZAJIN
Ivriet (modern  
Hebreeuws) voor  
vergevorderden

Zoals de titel al doet vermoeden, 
is deze cursus ontworpen voor 
cursisten die de taal al spreken 
en schrijven. We scheppen met 
deze kita de mogelijkheid om 
uw Ivriet op peil te houden en 
zelfs verder te ontwikkelen. In 
de lessen besteden we aandacht 
aan lezen, schrijven, grammati-
ca, spreken, literatuur, luisteren 
en zelfs ‘slang’. Israëlische vrijwil-
ligers (native speakers) zullen tij-
dens de lessen in kleine groepjes 
met de cursisten converseren.

docent: Shirley Ensel 
cursus 7802 25 avonden vanaf 
maandag 16 oktober 2017, 18:45-
20:15 uur, kosten € 450 

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.

TAAL 

SKYPELESSEN IVRIET
Interactieve Hebreeuwse 
les vanuit huis

Wilt u in uw eigen tempo, op 
een door u te kiezen tijdstip 
en vanuit uw eigen huis Ivriet 
leren? Dat kan! Sinds vorig 
cursusjaar bieden we namelijk 
Skypelessen aan. Geen reistijd 
meer, lagere kosten en toch 
persoonlijke begeleiding! In 10 
privélessen van 30 minuten leert 
u schrijven, lezen, luisteren en 
spreken. U voert met Shelly, uw 
lerares, chatgesprekken, u kunt 
uw huiswerk mailen en de chat 
zal worden gebruikt als digitaal 
schoolbord. Deze Skypelessen 
worden gegeven op alle niveaus.

docent: Shelly Bodenheimer 
het hele jaar door, 10 lessen van 
30 minuten voor € 220

LANGLOPENDE CURSUSSEN

TAAL 

IVRIET KITA GIMMEL 
Ivriet (modern  
Hebreeuws) voor  
gevorderen

Dit lesjaar blijft u oefenen 
met de tegenwoordige en de 
verleden tijd, maar u voegt daar 
nu de toekomende tijd en de 
gebiedende wijs aan toe. Dat 
vergroot uw conversatiemoge-
lijkheden aanzienlijk. Ook uw 
woordenschat breidt u verder 
uit. Op dit niveau worden de 
lessen steeds leuker. De docente 
besteedt aandacht aan Joodse 
en Israëlische feestdagen én aan 
actuele onderwerpen: u bent 
nu immers in staat eenvoudige 
krantenartikelen zelfstandig te 
lezen en te begrijpen. Verder 
wordt regelmatig gebruik ge-
maakt van liedjes en video’s.

docent: Shirley Ensel 
cursus 7801 25 avonden vanaf 
maandag 16 oktober 2017, 20:45-
22:15 uur, kosten € 450 

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.

TORA EN DAARNA 

FOCUS OP 
DE PARASJA 
Toelichting op de Tora

Altijd al willen weten wat er écht 
in de tekst van de Tora staat? Dit 
seizoen ontdekken we geza-
menlijk de diepere betekenis 
van de door ons geselecteerde 
parsjiot. Vrijdagochtend, een 
uurtje, zodat u helemaal klaar 
bent voor de sjabbat. Want geen 
tekst is te oud om te bestuderen. 
Kennis van Hebreeuws is geen 
vereiste en de prijs is inclusief 
lesmateriaal. 

docent: Leo Mock
cursus 7803 10 ochtenden vanaf 
vrijdag 20 oktober 2017, 10:00-
11:00 uur, kosten € 125 

Zie onze website voor meer informatie en 
om gelijk in te schrijven.



CULTUUR 

ISRAEL THROUGH 
THE ARTS (ENGLISH 
SPOKEN)
Understanding Israel 
through artists  
and their work 

Together with designer and cu-
rator Ronit Eden we will discover 
the manner of working of four 
different leading artists from Isra-
el. We shall expose their sources 
of inspiration and find out why 
they chose to work with certain 
materials and how their various 
works of art deal with Israeli and 
Jewish identity. How they are 
influenced by the intense life 
in Israel, by the demographic 
changes, by tensions between 
different groups of the popula-
tion and, of course, by the cultur-
al and historical riches of Israel. 

teacher: Ronit Eden 
course 7805 4 evenings, January 
24th and 31th and February 7th 
and 14th 2018, 20:00-22:00 2018, 
costs € 120

KORTLOPENDE CURSUSSEN

CULTUUR 

JULES VAN HESSEN 
JUBILEERT MET 
MAHLERS 8STE  
SYMFONIE
Cursus en zeldzaam  
Mahlerconcert 

Dirigent en Crescas-cursusleider 
Jules van Hessen viert met dit 
unieke concert zijn 30-jarig 
dirigentschap bij het Philips 
Symfonie Orkest.
Met meer dan 500 musici wordt 
in het Concertgebouw de Sym-
fonie der Tausend ten gehore 
gebracht. Voor het uitvoeren 
van deze monumentale symfo-
nie zijn zoveel musici nodig, dat 
hij zelden wordt gespeeld. De 
cursus bestaat uit twee lesavon-
den, met als hoogtepunt het 
bijwonen van het concert. De 
eerste avond wordt ingegaan 
op het leven en het werk van 
Gustav Mahler, met uiteraard 
veel aandacht voor zijn Joodse 
afkomst. Tijdens de tweede 
avond ligt de nadruk op de ins 
en outs van deze Achtste Symfo-
nie die merkwaardigerwijze uit 
twee delen bestaat. 

docent: Jules van Hessen
cursus 7804 3 avonden, 
maandag 13 en 20 november 
2017, 20:00-22:00 uur, concert 
donderdag 30 november 2017, 
kosten € 100, inclusief entreebiljet 
Concertgebouw

TORA EN DAARNA 

HALACHA AAN DE 
HAND VAN MA’ALEH 
FILMS 
Kijken en bespreken van 
Ma'aleh-eindexamen-
films

Kent u in het hartje van Jeru-
zalem de Ma'aleh School of 
Television, Film & the Arts? Dit 
is de enige orthodox-Joodse 
filmacademie in de hele wereld. 
Studenten maken voor hun 
eindexamen de prachtigste films 
die altijd een maatschappelijk 
thema hebben. En wij mogen u 
een aantal van deze films laten 
zien! De films van de studenten 
duren gemiddeld ongeveer 25 
minuten. Na afloop bespreken 
we samen de thema’s aan de 
hand van de Joodse wetten.

docent: Leo Mock
cursus 7812 Amsterdam, 4 
avonden, woensdag 15 en 29 
november en 6 en 13 december 
2017, 20:00-22:00 uur, kosten € 85 
/ cursus 7813 Utrecht, 1 middag 
op zondag 11 februari 2018, 
13:00-16:15 uur, € 40 / cursus 7814 
Leiden, 1 middag op zondag 18 
maart 2018, 13:00-16:15 uur, € 40 

DIRIGENT JULES VAN HESSEN IN ACTIE
ELIAHOU ERIC BOKOBZA, HASSAN-BEK,  

ACRYL EN JAPANSE INKT OP KARTON

TAAL 

CRASH COURSE 
IVRIET (BEGINNERS)
Stoomcursus Hebreeuws

Ivriet leren in 5 dagen, of uw 
kennis ophalen? Het kan echt! 
Zie onze website voor informatie 
en om meteen in te schrijven. 

docent: Shirley Ensel 
7807 2 dagen en 3 avonden vanaf 
zondag 6 mei 2018, kosten € 265, 
inclusief lesmateriaal, drankjes en 
kosjere lunch

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



IDENTITEIT EN LERNEN 

HET EUROPA VAN 
JOSEPH ROTH 
De Joodse identiteit 
en het ‘tussenoorlogs 
Europa’ 

Joseph Roth: schrijver, zelfbe-
noemd wereldburger, kosmopo-
liet en ‘hotelpatriot’ die het liefst 
onderweg was en de wereld 
om zich heen observeerde en 
beschreef. 
Vandaag de dag worden Roths 
werken opnieuw vertaald en 
vinden zijn ideeën over de hele 
wereld weerklank. Wat kan Roth 
ons vertellen over het Europa 
van toen, dat steeds vaker wordt 
vergeleken met onze huidige 
samenleving? Welke rol speelde 
zijn Joodse identiteit in zijn 
biografie en zijn werk?
In dit tweeluik ligt de nadruk op 
Roths ‘Joden op drift’ (Juden auf 
Wanderschaft) uit 1927 en zijn 
werk over het ‘tussenoorlogs 
Europa’.

docent: Ilse Lazaroms
cursus 7810 2 avonden, woens-
dag 10 en 17 januari 2018, 20:00-
22:00 uur, kosten € 60

IDENTITEIT EN LERNEN 

CRASH COURSE 
KABBALAH
Kabbalah voor beginners 
(Engelstalige cursus) 

In vier dagen tijd de basisprinci-
pes van de Joodse mystieke Kab-
balah-leer en haar populariteit 
begrijpen? In nauwe samenwer-
king met het Kabbalah Centrum 
Nederland geeft Crescas een 
spoedcursus over deze oude leer 
die je helpt om geluk en meer 
voldoening te vinden in je leven.
Miljoenen mensen over de 
hele wereld hebben zich laten 
inspireren sinds de oprichting 
van het Kabbalah Centre in 
1922. Onze tot landschapsar-
chitect opgeleide docent Yosef 
Shneor is afkomstig uit Haifa en 
realiseerde zich in 2002, na een 
ingrijpende gebeurtenis, dat het 
onderwijzen van de Kabbalah 
zijn echte roeping was. 

docent: Yosef Shneor
cursus 7808 woensdag & 
donderdag 22 & 23 november 
2017 én cursus 7809 woensdag 
& donderdag 21 & 22 februari 
2018, steeds 20:00-22:00 uur / 
kosten Kabbalah deel 1: € 120 (2 
avonden), Kosten Kabbalah deel 2: 
€ 150 (2 avonden)

KORTLOPENDE CURSUSSEN

GESCHIEDENIS 

JOODS ONDERWIJS 
Een kleine geschiedenis 
van Joods onderwijs in 
Nederland

Kennis en Godsvrucht? 
In 2017 wordt herdacht dat 
honderd jaar geleden ‘bijzonder 
onderwijs’ financieel gelijk-
gesteld werd aan ‘openbaar 
onderwijs’. Dat plaatste de 
Joodse gemeenschap voor een 
lastig dilemma: vol overtuiging 
was in de negentiende eeuw 
voor het openbaar onderwijs 
gekozen, maar de Joodse kennis 
van de jongere generaties nam 
steevast af. Moest de koers nu 
verlegd worden en geïnvesteerd 
worden in eigen ‘Joods bijzon-
der onderwijs’? Het leverde felle 
debatten op – en een beschei-
den groei van de zelfstandige 
Joodse scholen.
In deze cursus behandelen we 
de geschiedenis van het Joods 
onderwijs in Nederland vanaf 
het einde van de 18e eeuw tot 
2017. 

docent: Bart Wallet
cursus 7806 3 avonden, dinsdag 
7, 14 en 21 november 2017, 20:00-
22:00 uur, kosten € 80

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.

JOSEPH ROTH

LITERATUUR 

HEBREEUWSE  
LITERATUUR  
ONTRAFELD 
Een duik in bekende  
Hebreeuwse literatuur 

Altijd al graag in het Ivriet Isra-
elische literatuur van Amos Oz, 
Meïr Shalev en Etgar Keret willen 
bestuderen? Deze cursus voor 
gevorderden in het Ivriet biedt 
u de mogelijkheid om de taal 
te blijven spreken én beroem-
de Hebreeuwse literatuur te 
bestuderen. 
Onder andere Israëlische poëzie 
en liederen van dichters als 
Rachel, Yona Wallach en Aviv 
Geffen komen aan bod.
Op ontspannen en ongedwon-
gen wijze worden de teksten 
besproken en geanalyseerd.

docent: Shirley Ensel 
cursus 7811 3 avonden, don-
derdag 16 en 30 november en 7 
december 2017, 20:00-22:00 uur, 
kosten € 120

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



CULTUUR 

LEV CINEMA 
Boekverfilmingen met 
nabespreking

Tijdens de inmiddels twee-
de editie van Lev Cinema (in 
samenwerking met JMW) staan 
drie films met eenzelfde thema 
op het programma. Wij verwel-
komen u met een heerlijk kopje 
soep en een broodje. Na afloop 
wordt de film nabesproken met 
een gastspreker en is er ruimte 
voor vragen. Houd onze website 
in de gaten om op de hoogte te 
blijven van deze filmavonden. 

cursus 7818 Filmavond I
donderdag 14 december 2017
kosten: € 17,50 

cursus 7819 Filmavond II
donderdag 4 januari 2018
kosten: € 17,50 

cursus 7820 Filmavond III
donderdag 18 januari 2018 
kosten: € 17,50

EVENEMENTEN

TORA EN DAARNA 

GLOBAL DAY OF 
JEWISH LEARNING 
Joods leren op dé inter-
nationale lerndag

Staat de tweede zondag in 
november al met blokletters in 
uw agenda? Zo nee, doet u dat 
dan meteen, want de Global 
Day of Jewish Learning wilt u 
absoluut niet missen. Op deze 
speciale dag leren Joden over 
de hele wereld, over hetzelfde 
onderwerp. Dit jaar is het thema 
‘Beauty and Ugliness’. Wacht niet 
te lang met inschrijven, want elk 
jaar zijn er meer leergierigen dan 
plaatsen. De lunch, een drankje 
en wat lekkers zijn inbegrepen 
voor alle cursisten.
Meer informatie over deze 
bijzondere wereldwijde Joodse 
studiedag vindt u op de website 
van de Amerikaanse organisatie: 
www.theglobalday.org.

docent: Leo Mock
cursus 7823 zondag 12 novem-
ber 2017, 11:00-16:00 uur, € 45 
inclusief kosjere lunch

KORTLOPENDE CURSUSSEN

TORA EN DAARNA 

TZNIOET EN  
SEKSUALITEIT IN  
HET JODENDOM
Halacha rondom seksua-
liteit en eerbaarheid

Seksualiteit en eerbaarheid zijn 
thema’s die al eeuwenlang een 
essentiële rol spelen in onze 
samenleving. Ook binnen het 
jodendom is veel geschreven 
over Tznioet (eerbaarheid) en 
seksualiteit. Voor sommigen is 
het een taboe, voor anderen 
de drijvende kracht achter ons 
bestaan. Met kennis over onze 
traditie ontwikkelen we gereed-
schap voor de keuzes in ons 
eigen leven. 
Twee avonden neemt Anne-Ma-
ria van Hilst u mee in wat er in 
de Joodse traditie gezegd wordt 
over deze thema’s en of dit nog 
relevant is in het heden.

docent: Anne-Maria van Hilst 
cursus 7815 2 avonden, dinsdag  
16 en 23 januari 2018, 20:00-22:00 
uur, kosten € 60

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.

TORA EN DAARNA 

HOW TO SEIDER? 
Dé voorbereiding op  
Seideravond

Pesach is altijd veel werk. En 
dan moet je tot overmaat 
van ramp ook nog een seider 
voorbereiden ... Hoe doe je dat 
vlotjes? Hoe word je wijs uit de 
grote hoeveelheden tekst en 
rituelen?
In How to Seider? leert u over de 
belangrijkste thema's van de 
haggada, de centrale items op 
de seiderschotel en de structuur 
van deze bijzondere avond. 
Zodat het een feest wordt om 
een seider te geven - en dan 
bedoelen we niet alleen de 
maaltijd!

docent: Leo Mock
cursus 7824 dinsdagavond 6 
maart 2018, 20:00-22:00 uur, 
kosten, € 45 inclusief kosjere soep

CHARLOTTE SALOMON, GOUACHE UIT LEVEN OF THEATER?, 
1940-1942 ©STICHTING CHARLOTTE SALOMON



EVENEMENTEN

CULTUUR 

SCHILDEREN IN  
DE STIJL VAN  
CHARLOTTE  
SALOMON 
Famlieworkshop 

Een kunstzinnige middag met 
een thema dat jong en oud 
verbindt: ‘Denk aan vroeger en 
schilder een herinnering in de 
stijl van Charlotte Salomon.’ Na 
een gezamenlijke introductie op 
het werk van Charlotte Salomon 
gaan de kinderen (6-12 jaar) 
aan de slag met schilderen in 
de stijl van Charlotte Salomon 
en worden de volwassenen 
rondgeleid over de tentoonstel-
ling. Illustrator Suzanne Grünfeld 
legt uit hoe je de kern van je 
boodschap in een schilderij 
verwerkt en vertelt over de drie 
primaire kleuren waar Charlotte 
zich toe beperkte. We sluiten de 
dag gezamenlijk af met het be-
kijken van de door de kinderen 
gemaakte kunstwerken.

docent: Suzanne Grünfeld
cursus 7817 woensdag 25 okto-
ber 2017, 14:00-15:30 uur, kosten: 
alleen entree Joods Historisch 
Museum

CULTUUR 

SALON VIOTTA
In samenwerking met het 
Joods Cultureel Kwartier

Deze avond vindt plaats op een 
bijzondere locatie: een prachtig, 
uit 1923 stammend huis in de 
J.J. Viottastraat. Dit huis in art 
nouveau-stijl ademt kunst, mu-
ziek en verleden. Vandaar dat we 
onze eerste culturele salon, in 
samenwerking met het JCK, hier 
zullen houden. Ronit Palache 
opent de avond en zal cineast 
Frans Weisz en conservator 
Mirjam Knotter interviewen over 
hun liefde voor Charlotte Salo-
mon en de naar haar genoemde 
expositie in het Joods Historisch 
Museum. Jazzpianist Gideon 
van Gelder verzorgt met zijn live 
optreden de muzikale omlijs-
ting. Journalist en modekenner 
Lisa Goudsmit zal de avond 
moderaten. 

docent: Ronit Palache 
cursus 7816 donderdag 7 
september 2017, 20:00-22:00 uur, 
kosten: € 12,50 inclusief drankje

CULTUUR 

WAT IK MOEST  
VERZWIJGEN 
Toneelstuk naar het  
gelijknamige boek 

Een stuk met een contro-
versieel thema en Anne Wil 
Blankers in de hoofdrol. De 
Joodse onderduikster Jet baart 
een zoon, Otto, die is verwekt 
tijdens een ambivalente 
liefdesrelatie met haar buurman, 
een SS-er die zielsveel van 
haar houdt, maar haar ook 
chanteert en misbruikt. Hij 
belooft voor het jongetje te 
zullen zorgen als Jet hem direct 
na de geboorte aan hem afstaat 
en voorgoed zwijgt over hun 
Joodse bloedband. Pas aan het 
einde van haar leven ontmoeten 
moeder en zoon elkaar weer, 
wanneer Jet bezoek krijgt 
van een twintig jaar jongere 
man die haar een schilderij 
komt terugbrengen, dat haar 
toebehoorde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Crescas zorgt 
voor een nabespreking met 
Ariella Kornmehl, schrijfster van 
het gelijknamige boek en acteur 
Christo van Klaveren. 

docent: Wil Parijs
cursus 7821 datum: zaterdag-
avond 23 december 2017, 20:00 
uur, kosten: € 35

CULTUUR 

DOOR DE NACHT 
KLINKT EEN LIED 
(INTRODUCTIE EN 
TONEELSTUK)
In samenwerking  
met het Nationaal  
Holocaust Museum

Een jonge Joodse vrouw vlucht 
naar Londen en wordt de 
trooststem van Radio Oranje. 
Een beginnend chansonnière 
meldt zich noodgedwongen aan 
bij de Kultuurkamer. Een Joodse 
violiste en zangeres zingt om 
te overleven in het cabaret van 
Kamp Westerbork. Drie vrouwen 
die op verschillende wijze al 
zingend de Tweede Wereld-
oorlog doorkomen. In tijd van 
oorlog blijkt entertainment van 
levensbelang te zijn. Exclusief 
voor Crescas geeft de schrijver 
van het gelijknamige boek, 
Jacques Klöters, een introductie 
op het stuk.

docent: Jacques Klöters
cursus 7822 zondagavond 11 
maart 2018, 19:00 uur, kosten: € 30

FOTO JACQUES KLÖTERS: NICO KROON



LEZINGEN

LEZINGEN IN NAUWE 
SAMENWERKING MET HET 
GENOOTSCHAP VOOR DE 
JOODSE WETENSCHAP  
IN NEDERLAND
Bijzondere reeks lezingen 
over Joods-gerelateerde 
onderwerpen

Na een geslaagd eerste seizoen 
bieden we ook dit cursusjaar, in 
samenwerking met het GJWN, 
een aantal hoogwaardige lezin-
gen aan. We starten het seizoen 
met schrijver Benjamin Moser, 
gevolgd door rabbinicadocent 
Leo Mock en daarna een lezing 
van Lucia Admiraal. De jaarlijkse 
Jaap Sajet Lezing zal worden uit-
gesproken door Saskia van den 
Heuvel. De reeks wordt afgeslo-
ten door historicus Bart Wallet.
Deze lezingen zijn gratis toegan-
kelijk voor leden van het GJWN. 
Kijk op www.genootschapjood-
sewetenschap.nl voor meer in-
formatie over het lidmaatschap.

7826 Benjamin Moser, zondag 
22 oktober 2017 / 7827 Leo 
Mock, zondag 10 december 2017 
/ 7828 Lucia Admiraal, zondag 
21 januari 2018 / 7829 Saskia van 
den Heuvel, zondag 18 februari 
2018 / 7830 Bart Wallet, zondag 
22 april 2018 / kosten: € 7,50 per 
lezing - gratis voor leden van het 
GJWN / steeds op zondagochtend 
10:30 – 11:30 uur

CLARICE LISPECTOR, PERSOONLIJK ARCHIEF 
VAN MAFALDA VOLPE VERISSIMO. MET DANK 
AAN ACERVO LITERÁRIO DE ERICO VERISSIMO, 
PORTO ALEGRE.’

GESCHIEDENIS 

BART WALLET OVER 
DE CANON VAN  
700 JAAR JOODS 
NEDERLAND 
Lezing in nauwe samen-
werking met de OBA

Oktober is de maand van de 
geschiedenis. Dit jaar staat het 
thema ‘Geluk’ centraal. Crescas 
en de OBA organiseren een 
avond rondom de Canon van 700 
jaar Joods Nederland. Historicus 
Bart Wallet, één van de schrijvers 
van de canon, geeft een lezing 
over de geschiedenis van Joods 
Nederland. De avond wordt 
afgesloten met muziek en een 
borrel. 

locatie: OBA Roelof Hartplein
docent: Bart Wallet 
cursus 7825 woensdagavond 
18 oktober 2017 19:00-21:00 uur / 
kosten: €10 (€5 voor OBA-leden), 
kaartverkoop aan de deur

GESCHIEDENIS 

ONTDEK JOODS  
APPINGEDAM 
Wandeling en expositie

Bent u wel eens in één van de 
vroegst-Nederlandse steden 
met een Joodse gemeenschap 
geweest? Onze gids Roald 
van Elswijk neemt u mee naar 
Appingedam waar hij start bij 
de fraaie synagoge uit 1801, de 
oudst bewaard gebleven sjoel 
van Noord-Nederland. Vervol-
gens worden de begraafplaats 
uit 1763 en een expositie in 
het gerestaureerde Metaheer-
huisje bezichtigd. Onderweg 
komt u langs verschillende 
huissynagogen, het voormalig 
Joods armenhuis, en adressen 
waar Joodse families hebben 
gewoond. 

docent: Roald van Elswijk
cursus 7833 zondag 11 maart 
2018, 11:00-13:00 uur, kosten: € 25

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.

GESCHIEDENIS 

JOODS ROTTERDAM 
BELICHT 
Van Joodse ondernemers 
tot Zandstraatbuurt 

Het Louis Davids-monument, 
dat in 2016 teruggeplaatst werd 
op het Raamplein, houdt ook 
de herinnering levend aan het 
vooroorlogse Joodse Rotterdam. 
In het bijzonder aan de Zand-
straatbuurt, waar armoede en 
prostitutie aan de orde van de 
dag waren. 
Al wandelend door de geschie-
denis van Joods Rotterdam 
neemt onze gids Rob Snijders 
u mee naar deze verdwenen 
Zandstraatbuurt, waar Louis Da-
vids opgroeide. Ook de Joodse 
buurten rondom 
het Centraal 
Station passeren 
uitgebreid de re-
vue. Over de Joodse 
ondernemers uit Kra-
lingen en de oude verhalen 
rondom de Heemraadsingel 
weet u na afloop veel meer.

docent: Rob Snijders
cursus 7834 zondag 13 mei 
2018, 11:00-13:00 uur, kosten: € 25

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.

WANDELINGEN

FOTO BENJAMIN MOSER:
JAN BANNING



GESCHIEDENIS 

OORLOG IN ARTIS  
Hoe een dierentuin  
onderdak bood tegen  
de beesten

Zie Artis zoals u het nog nooit 
gezien hebt. We gaan terug in 
de tijd, naar de Tweede Wereld-
oorlog. Onze ervaren Artis-rond-
leider wandelt met u door de 
dierentuin en vertelt over hoe 
Joden ondergedoken hebben 
gezeten boven de kooien van 
de roofdieren, hoe mensen en 
dieren maar net genoeg te eten 
hadden en nog veel meer held-

haftige, ontroerende en soms 
schokkende verhalen. De 
kosten voor deze rondlei-
ding zijn exclusief de toe-

gangskosten 
voor de 
dierentuin.

docent: Raya 
Lichansky

cursus 7831 zon-
dag 3 september 

2017 én cursus 7832 
zondag 15 april 2018, 

10:00-12:00 uur, kosten:  
€ 25, exclusief entree 
Artis

FOTO RAYA LICHANSKY: PATRICK STERNFELD

KOOKWORKSHOPS

KOSJER KOKEN 

AUTHENTIEK  
INDIAAS KOKEN 
Van Rajastan’s zoete 
scherpe smaken tot 
zuidelijke idli

Al werkend en reizend trok 
Esther Erwteman, bekend van 
Esther’s Cookery, jarenlang door 
India. Samen met Esther maken 
we een culinaire reis door het 
land dat zo groot is dat het over 
veel verschillende ‘keukens’ 
beschikt. Denk aan de zoete 
scherpe smaken van Rajastan of 
de zoete masala dosa of een idli 
in het zuiden van India. 
Elke regio heeft zo zijn 
specialiteit en drukt zijn stempel 
op de gerechten. Hoe beïnvloed 
je door het gebruik van kruiden 
een eenvoudig gerecht? Bij deze 
kookworkshop deelt Esther haar 
Indiase recepten in kosjer style. 

docent: Esther Weissman- 
Erwteman
cursus 7837 zondag 4 en 18 
maart 2018, 14:30-18:00 uur, 
kosten: € 70

KOSJER KOKEN 

J’OTTOLENGHI
Leer toveren met groente

Zou u ook wel willen leren koken 
als Yotam Ottolenghi? Dat kan! 
In twee lessen ontdekken we 
hoe deze Brits-Italiaans- 
Israëlische chefkok zijn recep-
ten opbouwt tot de heerlijkste 
gerechten, zonder dat er vlees 
of vis aan te pas komt. Ideaal dus 
voor een kosjere keuken. Otto-
lenghi’s kookboeken zijn wereld-
wijd inmiddels al meer dan twee 
miljoen keer verkocht. Na deze 
cursus bent u vast ook fan!

docent: Esther Weissman- 
Erwteman
cursus 7835 zondag 10 en 17 
september 2017 én cursus 7836 
zondag 28 januari en 4 februari 
2018, 14:30-18:00 uur, kosten: € 70

Liever vanuit uw eigen keuken koken?
Dat kan met onze online kookcursus,
zie http://joodsekeuken.joods.net



DR. BLOEME 

EVERS-EMDEN 
FONDS

Hoewel wij de kosten van onze 
activiteiten zo laag mogelijk 
proberen te houden, komt het 
voor dat iemand van deelname 
moet afzien omdat hij of zij te 
krap bij kas zit, van een kleine 
uitkering of een klein pensioen 
moet rondkomen. Wij vinden 
het belangrijk dat iedereen 
die geïnteresseerd is, zich kan 
verdiepen in het jodendom. 
Daarom hebben wij een fonds in 
het leven geroepen, een fonds 
dat deelname aan een Crescas- 
activiteit voor iedereen mogelijk 
maakt, ook als de financiën een 
belemmering vormen. 

Een leven lang leren is niet 
alleen óns motto, het was 
ook een belangrijke drijfveer 
voor Bloeme Evers-Emden, 
onze docente van het eerste 
uur, overleden in 2016. In haar 
nagedachtenis, om haar te eren 
voor alles dat zij voor Crescas 
heeft betekend, hebben wij dit 
fonds naar haar vernoemd. Het 
Dr. Bloeme Evers-Emden Fonds 
is mogelijk gemaakt door een 
genereuze donatie van het Ap 
en Nan van Minden Fonds. 

Aanvragen kunnen worden ingediend 
per e-mail aan info@crescas.nl.

DIGIBIEB

De Digitale Joodse bibliotheek 
omvat meer dan 500 boeken, 
de meeste van (bijna) vergeten 
Joodse schrijvers. Door de 
boeken te digitaliseren en online 
beschikbaar te maken, krijgen ze 
een ‘tweede leven’, worden zij 
opnieuw gelezen. U kunt deze 
‘Joodse boeken’ online lezen, of 
als pdf downloaden. Gratis! En 
legaal!  
De bibliotheek wordt regelmatig 
uitgebreid, het loont de moeite 
om af en toe een digitaal kijkje 
te nemen.  

Van de meeste schrijvers 
hebben wij achtergrondinfor-
matie opgenomen, waarmee de 
Digibieb meer en meer uitgroeit 
tot een schatkamer van Joodse 
literatuur. 
Dankzij het scannen met 
geavanceerde software zijn alle 
boeken bovendien op trefwoord 
doorzoekbaar en daarmee 
uitstekend geschikt voor 
(wetenschappelijk) onderzoek.

De Digitale Joodse Bibliotheek is te 
vinden op www.joodsebibliotheek.nl

JOODSE CANON 

De Joodse Canon, zoals hij 
in de wandelgangen wordt 
genoemd, behandelt in 100 
vensters de geschiedenis van de 
Joden in Nederland, vanaf het 
eerste moment dat ze zich hier 
vestigden (1295) tot en met de 
21e eeuw. Elk venster beschrijft 
een centrale gebeurtenis, een 
plaats, een persoon of een 
voorwerp, aan de hand waarvan 
een belangrijk aspect van de 
Nederlands-Joodse geschiedenis 
wordt verteld. 

De totstandkoming van de 
Joodse Canon was een geza-
menlijk project van Crescas en 
JMW. De inhoud is geschreven 
door Tirtsah Levie Bernfeld 
en Bart Wallet, twee historici 
die hun sporen op het gebied 
van de geschiedschrijving van 
het Nederlandse jodendom 
ruimschoots hebben verdiend.

U vindt de canon op een nieuwe 
website, www.joodsecanon.nl. Wilt u 
de canon in uw boekenkast zetten of 
cadeau geven, dan kunt u voor  
€ 14,95 het prachtig vormgegeven 
boek aanschaffen, te koop in de betere 
boekhandel of te bestellen via de 
website joodsecanon.nl. 

WIZO LITERATUUR-
PRIJS / LEESCLUB

Crescas is in nauwe samenwer-
king met WIZO Cultuur een 
leesclub gestart! 
De leden van de Crescas Lees-
club lezen gezamenlijk de zeven 
titels die momenteel door WIZO 
leesclubs worden gelezen en 
waaruit in november de winnaar 
van de WIZO-Literatuurprijs 
2017 zal worden gekozen. Leest 
u mee? Op zondag 5 november 
2017 wordt de Wizo Literatuur-
prijs uitgereikt in LEV. 

Voorafgaand aan de uitreiking 
zal Harmen Snel, werkzaam bij 
het Stadsarchief Amsterdam en 
dé specialist op het gebied van 
Joodse genealogie, vertellen 
wat er zoal komt kijken bij het 
opzetten van een familiestam-
boom. Verder zal David Pefko, 
één van de schrijvers die gaat 
meedingen naar de WIZO-Lite-
ratuurprijs 2018, geïnterviewd 
worden door literatuurkenner 
Wil Parijs. Ten slotte reikt 
Crescas-directeur Julie Blocq de 
Wizo Literatuurprijs uit aan de 
winnende auteur en worden de 
boeken, die meedingen voor 
de WIZO Literatuurprijs 2018, 
gepresenteerd. 

Datum: zondag 5 november 2017
Tijd: 13:30 – 16:15 uur.  
Entreeprijs € 10,-- incl koffie/thee en 
versnaperingen. U kunt zich opgeven 
via mail info@wizo.nl of telefonisch: 
020-6463017

Lev is de cursusruimte van Crescas

MEER INFORMATIE?
De populairste nieuwsbrief van Joods Nederland over 

actualiteiten, cursussen, boeken, radio & tv, cultuur en heel veel 
meer! Onze wekelijkse nieuwsbrief werd in  bekroond met 

de prestigieuze Dr. Henriette Boas Prijs vanwege haar  
complete overzicht. Mis niets en abonneer u nu via  

www.crescas.nl/nieuwsbrief.


