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Bestuursverslag
Optimisme is hard nodig!

W

at een geluk dat de voorbereidingen
voor het cursusjaar 2019 zo uitvoerig
en adequaat ter hand waren genomen.
Tot september 2019 heeft Julie Blocq-Schipper
als directeur leiding gegeven aan het Joods
Educatief Centrum Crescas en de laatste hand
gelegd aan het cursusprogramma. Het bestuur
van Crescas is haar veel dank verschuldigd voor
de enorme inzet en het grote enthousiasme
waarmee Julie gedurende vier en een half jaar
haar taak als directeur vorm heeft gegeven
en het activiteitenaanbod heeft vernieuwd en
uitgebreid.
Een nieuw aangetrokken directeur, Dr. Diklah
Zohar, en haar zeer ervaren office-manager,
Channa Obstfeld, namen op uitstekende wijze
het stokje over om het in 2019 in gang gezette
cursusprogramma enthousiast tot uitvoer te
brengen.
Het samenkomen voor, na en tijdens cursussen
en activiteiten versterkt de band en de Joodse
identiteit. Daarbij heeft Crescas in de afgelopen
twintig jaar veel ervaring opgebouwd die zij ten
dienste stelt aan de hele Joodse gemeenschap in
al haar diversiteit.
Ook in 2019 vormde een breed en actueel
aanbod het startpunt, met intensivering van de
in gang gezette samenwerking met onder meer
het Genootschap voor Joodse Wetenschap,
NIW, FilmIsreal, JMW, Maccabi en andere Joodse
spelers.
Het bestuur van Crescas kreeg versterking van
Dr. Hannah Neudecker en mr. Femmetje de
Wind, een welkome aanvulling voor het bestuur,
dat met volle overgave, creativiteit en toewijding
zich inzet voor de toekomst van de organisatie.
Er is een duidelijke verdeling van taken en
bevoegdheden, gebaseerd op een scala aan
deskundigheid en diversiteit binnen het bestuur.

Aan de orde kwamen onder meer:
• Programmering cursussen 2019/2020
• Inschrijving cursisten (aantallen/data e.d.)
• Vaststellen financiële jaarverslagen en
begroting
• Fondsenwerving
• Zaken m.b.t. kantoor
Een bijzonder punt van aandacht in dit verslag
is weggelegd voor de fusiegesprekken die
plaatsvonden met het Joods Studiecentrum
Leiden, dat al meer dan 25 jaar onder de prima
organisatie van Leo Levie (Leiden) cursussen
en workshops organiseert. Diens terugtreden
betekende het startpunt voor het bestuur en
Curatorium van het Joods Studiecentrum Leiden
om met Crescas over een fusie of overname te
spreken.
De gesprekken hebben ertoe geleid dat vanaf
het cursusjaar 2020/21 het JSL onder de vlag van
Crescas verdergaat, maar met behoud van eigen
identiteit. Daarbij krijgen de cursisten toegang
tot het volledige programma van Crescas en
zullen ook in Leiden diverse extra activiteiten
plaatsvinden.
Optimisme is er en dat is ook hard nodig!
Directie en bestuur van Crescas willen niet alleen
achteruit kijken, maar juist ook vooruit.
Crescas wil optimisme uitstralen en zich richten
op de toekomst, het Jodendom in al zijn kleuren
en facetten laten zien en met een veelzijdig
programma haar activiteiten aanbieden aan een
groeiende doelgroep van Joodse en niet-Joodse
geïnteresseerden. Dat doet Crescas op eigen
kracht met beperkte financiële steun en grote
toewijding van een professionele staf en een
schare enthousiaste vrijwilligers.
Het bestuur is allen zeer dankbaar voor de grote
inzet en bijdrage aan het jaar 2019 en gaat uit
van een onverminderde toewijding in 2020.

In het verslagjaar 2019 vonden zes
bestuursvergaderingen plaats op:
11 februari, 1 april, 6 juni, 29 augustus, 11
oktober, 19 december. Deze vergaderingen
werden voorbereid en bijgewoond door de
directeur en de office-manager.

Namens het Bestuur van de
Stichting Joods Educatief Centrum Crescas
David Simon, voorzitter a.i.
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Still uit film 'ITZHAK'

HET CURSUSJAAR

D

e missie van Crescas is het Jodendom
door kennis te laten beleven. Wij staan
voor diversiteit en willen iedereen
bereiken die open staat voor deze kennis:
van vroom tot seculier, met én zonder Joodse
achtergrond. Wij bieden een divers programma,
van academisch tot populair niveau in
uiteenlopende vakgebieden, van filosofie tot
visuele kunst en van Hebreeuwse taal tot film en
theater. Bij Crescas kun je leren én beleven, actief
en in beweging door wandelen en koken, naast
klassikaal leren. Deze balans was ook terug te
zien in het programma van 2019.

Cursussen, lezingen &
workshops in 2019
Filmfestival met Filmisreal
en steun van Maror
Het filmfestival was georganiseerd in drie
locaties en op drie data: Amsterdam (287
inschrijvingen), Apeldoorn (98 inschrijvingen) en
Den Haag (120 inschrijvingen). Met een totaal van
505 inschrijvingen was dat het meest succesvolle
evenement van het jaar. De films waren: ITZHAK,
The Museum en Shalom Bollywood.
Taalcursussen
•

Samenwerking vormt een belangrijk aspect van
onze activiteit. Crescas beoogt verschillende
organisaties uit Joods Nederland samen te
brengen en een vruchtbare samenwerking te
bewerkstelligen.

•

Cursus Ivriet, Kita Beet
– docent Shirley Ensel-Avni (15 inschrijvingen)
Cursus Ivriet, Kita Hee
– docent Shirley Ensel-Avni (18 inschrijvingen)

Cursussen
Diklah Zohar, directeur
•
•
•
•
•
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Halacha aan de hand van Ma’ale films –
docent: Leo Mock (10 inschrijvingen)
Filosofie en Mystiek – Andreas Burnier –
docenten: Daniel van Mourik en Manja Ressler
(32 inschrijvingen)
Stromingen in het Chassidisme
– docent: Bart Wallet (22 inschrijvingen)
Kijkje in het Israëlisch-Palestijns conflict
– docent: Peter Demant (13 inschrijvingen)
The Human Chameleon:
Hybrid Jews on screen
– docent: Amir Vudka (10 inschrijvingen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spinoza, de Ethica en de Tora
– Eric Schlisser (32 inschrijvingen)
De kunst van de Chazzan
– docent: Irwin Oppenheim
(24 inschrijvingen)
Dubbel Theatervoorstelling ‘In Vrede’
- door Rik van den Bos
Theatervoorstelling ‘Opgediept’
– door Judith Herzberg en De Theatergroep
(26 inschrijvingen)
Hemelreizen en Rabbi Akiva
– docent: Lisa de Goffau (12 inschrijvingen)
De invloed van Plato
– docent: Naud van der Ven
(10 inschrijvingen)
Zo lang ik hoop te leven
– docent: Claudia Crali (8 inschrijvingen)
How to Seider?
– Docent Leo Mock (9 inschrijvingen)
Le Grand Michel Legrand
(10 inschrijvingen)
Dirigent Jules van Hessen over de 8ste
symfonie van Mahler
(13 inschrijvingen)
De Joodse Wereld in beroering
– Bart Wallet (16 inschrijvingen)
‘Focus op de Parasja en Haftara’
– docent Leo Mock (18 cursisten)

Kookworkshops
•
•

Kokkerellen met Bubbe en Zeyde
– Esther Erwteman (6x2 inschrijvingen)
Hamitbach Haparsi
– Esther Erwteman (13 inschrijvingen)

Lezingen i.s.m. Het Genootschap voor de
Joodse Wetenschap in Nederland (GVJWN)
Voor de vierde keer organiseren wij samen de
volgende lezingen:
•
•
•
•

Joodse Gebedenboeken – Irene Zwiep
Het enige Joodse hospice in Europa
– Sasja Martel
Conversos – De eerste Joodse gemeenschap in Amsterdam – Julia van der Krike
Hier kan dit niet gebeuren – Joods verzet
1940-1945 – Ben Braber

‘Out of the Box’
•

Sjoeche Pubquiz – met het NIW
(37 inschrijvingen)

Niet doorgegaan:
Lev Cinema
Lev Cinema is de naam van het nieuwe
samenwerkingsverband van JMW, Pathé en
Crescas. Deze films vertoonden we in ons Lev
Cinema tweede seizoen:

•

•
•
•

•

Film Next to her (27 inschrijvingen)
Film Broken Wings (25 inschrijvingen)
Film Va, Vis et Deviens (24 inschrijvingen)

•
•

•

Wandelingen
•
•
•
•
•
•

Joodse leven in de IJsselstreek
– Jaap van Gelderen
Ontdek van Haals leefwereld
– Erik Schaap (2 keer, 15 en 16 inschrijvingen)
Eli Content in the spotlight
– Ieke Spiekman (2 keer, 10 inschrijvingen)
Joodse kunstenaarsmigrante
– Anita Limboerg (12 inschrijvingen)
Amsterdam Diamantstad
– Daniel Metz (2 keer, 15 inschrijvingen)
Word een Kei in Amersfoort
– met een stadsgids van het Gilde Amersfoort
(15 inschrijvingen)
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Een generatie Joodse Boxers
– Barry Groenteman
Canetti&Kahanoff – Joodse auteurs
– Celine ‘t Hart
Violist op het dak
– Jules van Hessen
Crash Course Ivriet
– Shirley Ensel-Avni
Nederlands Recht en Joods Recht
– Fred Salomon

FACTSHEET 2019
Aantal bezoekers Digibieb:

18.901
Aantal lezers Nieuwsbrief:

3.110
Uniek paginabezoek op Crescas.nl door het hele jaar:

131.385
De drukstbezochte dag op de site:

vrijdag 16 september 2019
met 2.021 paginaweergaves
Aantal inschrijvingen voor cursussen:

656
Aantal inschrijvingen voor digitale cursussen:

118
Aantal donaties:

252
Totaalbedrag donaties via de website

€ 4.229,51
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Digitaal aanbod

Digitale Joodse Bibliotheek

Digitaal aanbod gaat steeds belangrijker worden.
Steeds meer mensen willen leren vanuit huis,
achter hun computer of tablet, op een tijdstip dat
bij hen past. Digitale cursussen worden voor een
klein bedrag op onze website aangeboden en in
2019 zijn er 118 gekocht. Het is de moeite waard
om te onderzoeken of een uitbreiding van het
aanbod mogelijk is.

Met de digitale bibliotheek streeft Crescas naar
behoud van het Nederlands-Joodse literaire
erfgoed. Schrijvers die in de vergetelheid
dreigen te raken en boeken die niet meer in
de boekhandel verkrijgbaar zijn, vormen de
belangrijkste bouwstenen voor de Digibieb.
Naast informatie over de auteurs bevat de
Digibieb inmiddels al meer dan vierhonderd
boeken die online gelezen en gratis gedownload
kunnen worden. In 2019 viel een groei te merken
in het gebruik van de Joodse Bibliotheek ten
opzichte van afgelopen jaren.

De website biedt meer dan alleen een overzicht
van het cursusaanbod. De content is zeer divers.
In ‘Achter de schermen’ kun je films, opgenomen
lezingen uit het verleden, interviews, artikelen,
columns, etc. vinden. Het gaat om tekst- audioen videobestanden. In het komend jaar gaan wij
eraan werken om deze schat aan materiaal uit te
breiden en nog beter vindbaar te maken.

Jaar

Sessies

Pageviews

2016

13.274

34.079

2017

11.815

30.695

2018

10.053

25.269

2019

18.901

53.849

KOOKWORKSHOPS

FILOSOFIE

FILOSOFIE

OUT OF THE BOX

IDENTITEIT EN LERNEN

DOOR DE OGEN
VAN LEVINAS

FILOSOFIE EN
MYSTIEK – ANDREAS
BURNIER

KOSJER BELEGGEN

NEDERLANDS RECHT
EN JOODS RECHT

Joods denken en denkschaamte
Filosoof en Levinas-kenner Naud
van der Ven zoomt in op het
concept ‘denkschaamte’ en de
vraag wat er gebeurt als de ene
mens denkt voor de andere en
daarbij te ver gaat. De Tora vertoont op sommige plaatsen een
gevoeligheid die in andere oertekstverzamelingen onbekend
is. Noem het inkeer, of tesjoeva.
Daardoor geïnspireerd komt
de Joodse filosoof Emmanuel
Levinas tot een hoofdthema in
zijn oeuvre dat andere Westerse
filosofen niet kennen: het thema
van de denkschaamte.
expert: Naud van der Ven
cursus 7927 woensdagavond 12
december 2018, 20:00-22:00 uur,
kosten: € 15

Het literaire werk van Andreas
Burnier is doortrokken van
beschrijvingen van mystieke
ervaringen en theorieën. Wat
bewoog Burnier, die filosofie studeerde, om een voorkeur voor
mystiek te ontwikkelen?
Deze avond geeft een kijkje in
de zoektocht die Andreas Burnier uiteindelijk heeft gebracht
naar de Joodse mystiek.
experts: Daniel van Mourik
& Manja Ressler
cursus 7928 woensdagavond
6 februari 2019, 20:00-22:00 uur,
kosten: € 15
Zie onze website voor meer informatie
en om gelijk in te schrijven.

Beleggen en Joodse
ethiek

Beleggingsdeskundige Philip
Menco bespreekt in de cursus
Kosjer Beleggen een Joodsethische visie op beleggen.
Kosjer beleggen gaat niet over
eten, maar over geld beleggen
en hoe je daarbij rekening houdt
met het welzijn van de huidige
en toekomstige aardbewoners.
Na een algemene inleiding
over het hoe en waarom van
beleggen, gaan we in op de
vraag welke keuzes je kunt
maken om dat kosjer in de
praktijk te brengen.
expert: Philip Menco
cursus 7934 dinsdagavond 27
november 2018, 20:00-22:00 uur,
kosten: € 15

Jurist en oud-rechter Fred
Salomon gaat in op de
snijvlakken van het Nederlands
en het Joodse recht. Als een
handeling niet verboden is,
is die dan geoorloofd? Het
Joodse recht onderscheidt zich
hier: het belang van de ethiek
speelt een belangrijke rol. Zo
zou het best kunnen zijn dat je
op ethische gronden iets moet
doen (of juist moet nalaten)
zonder dat een dwingende regel
de richting wijst. De nuances
hierin onderzoekt Fred Salomon
samen met u. Aan welke regels
kunnen we hierbij denken en
wat is het belang om deze na te
leven?
expert: Fred Salomon
cursus 7931 dinsdagavond 2 april
2019, 20:00-22:00 uur, kosten: € 15

LEZINGEN IN NAUWE
SAMENWERKING MET HET
GENOOTSCHAP VOOR DE
JOODSE WETENSCHAP
IN NEDERLAND

Bijzondere reeks lezingen
over Joods-gerelateerde
onderwerpen
In nauwe samenwerking met
het GJWN bieden wij jaarlijks vijf
hoogwaardige lezingen aan. Wij
openen het seizoen in oktober
met een lezing van Jacob de
Leeuwe over zijn bijzondere
vertaling van de Talmoed naar
het Nederlands, gevolgd door
jodenbekeringsdeskundige
Ewoud Sanders en daarna
een lezing van dirigent en
connaisseur van Joodse muziek
Jules van Hessen over De 8ste
van Mahler. De jaarlijkse Jaap
Sajetlezing zal worden gegeven
door hoogleraar Irene Zwiep
en staat in het teken van Joodse
gebedenboeken. De reeks wordt
afgesloten door Sasja Martel
met een lezing over het enige
Joodse hospice van Europa.

OUT OF THE BOX

KOSJER KOKEN

KOSJER KOKEN

EEN GENERATIE
JOODSE BOKSERS

MY JEWISH
BAKING CLASS

HAMITBACH
HAPARSI

Wist u dat tussen de
wereldoorlogen Joden het
Amerikaanse profboksen
domineerden en er 26 Joodse
wereldkampioenen waren? Over
de nalatenschap van Ben Bril
en de geschiedenis van Joodse
boksers in Nederland, voor
tijdens en na de oorlog, vertelt
de Joodse profbokser Barry
Groenteman in de boksring van
zijn boksschool The Fightclub.

Wist u dat ‘babka’ grootmoeder
betekent in het Pools en dat het
recept daar ook vandaan komt?
Elke stroming in het jodendom
heeft wel een bijzonder
sjabbatrecept. We kunnen het
hele jaar rond bakken, en dat
gaan we doen tijdens deze
bakworkshops. Zo bakken we
onder andere recepten voor
Chanoeka, Israëlische toetjes,
traditionele recepten van Saartje
Vos, hedendaagse recepten
uit Modern Jewish Baker en
Ottolenghi’s Sweet.

Vóór de revolutie, in 1979, woonden er wel 100.000 Joden in Iran!
Tijdens deze workshops gaan
we onder andere khoresht maken (een stoofpot), een kruidige
dikke groentesoep ook wel aash
genoemd, kookoo (omelet met
groente), plov (witte rijst met
groenten) en een variëteit aan
salades. En natuurlijk maken we
ook het onmisbare brood.

Lezing in de boksring

expert: Barry Groenteman
cursus 7922 zondagmiddag 4
november 2018, 14.00-16.00 uur,
kosten: € 15

FOTO EWOUD SANDERS: JACQUELINE VAN DER KORT

LEZING OVER JODENBEKERING
DOOR EWOUD SANDERS

EMMANUEL LEVINAS
ANDREAS BURNIER
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PERZISCHE LEKKERNIJEN
FOTO: ESTHER ERWTEMAN

Workshops patisserie

expert: Esther Erwteman
cursus 7941 zondag 18 en 25
november 2018, 10:00-13:00 uur,
kosten: € 70

Perzische kookworkshops

KENNIS

menu

expert: Esther Erwteman
cursus 7942 zondag 3 en 24
februari 2019, 14:30-18:00 uur,
kosten: € 70
Liever vanuit uw eigen keuken koken?
Dat kan met onze online kookcursus,
zie http://joodsekeuken.joods.net

2018/2019 (5779)

 / ONTWERP OMSLAG: JOEL AZULAY

LEZINGEN

VORMGEVING BROCHURE: DICK NOORDHUIZEN, LUNA

Website

Digitale nieuwsbrief

Alef-Beet

De digitale nieuwsbrief wordt
wekelijks (met uitzondering van
vakantieperioden) in de nacht van
donderdag op vrijdag verstuurd. Deze
bevat een mix van informatie over de
eigen activiteiten, nieuws uit de Joodse
wereld en columns. De nieuwsbrief
wordt gemiddeld door bijna 43% van
de ontvangers geopend. Een hoge score
vergeleken bij het gemiddelde voor de
‘bedrijfstak’ educatie, dat op ruim 16%
staat.

chaf/kaf

Eind 2019 telde de verzendlijst meer dan
3.000 email-adressen en verschenen er 44
nieuwsbrieven. Drijvende kracht achter
de nieuwsbrief is nieuwsbriefredacteur,
Raya Lichansky. Shirah Lachman doet de
taalredactie. Vaste rubrieken in de nieuwsbrief
zijn: Boekennieuws, In de Digibieb, Uit de
Joodse Canon, Nieuws van heinde en verre,
Website van de week en Televisie en Radio. De
nieuwsbrief genereert de verschijning van de
nieuws-items op de website. Een project voor
2020 is de verbetering van het evenwicht tussen
nieuwsbrief en website met het oog op functie
en vormgeving.

Columns
Vaste columnisten zorgen voor opinievorming en
discussiemogelijkheid op de website crescas.nl.
Tegelijk met het verschijnen van de nieuwsbrief
worden wekelijks verschillende nieuwe columns
op de site gepubliceerd. De thema’s variëren van
literatuur, politiek en filosofie, tot het dagelijkse
leven in Israël, de Nederlands-Joodse actualiteit,
etc.
In 2019 werden columns geschreven door: Harry
van den Bergh z.l., Salomon Bouman, Renée
Citroen, Eldad Kisch, Nathan Lopes Cardozo,
Leo Mock, Simon Soesan, Eva van Sonderen,
Naud van der Ven, Harry Polak en Anne-Maria
van Hilst. Crescas is deze columnisten veel dank
verschuldigd.

EVENEMENTEN

LANGLOPENDE CURSUSSEN

KORTLOPENDE CURSUSSEN

EVENEMENTEN

LEZINGEN

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

TAAL

TAAL

TAAL

CULTUUR

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

TORA EN DAARNA

FILM

CULTUUR

CULTUUR

IDENTITEIT EN LERNEN

TORA EN DAARNA

OUT OF THE BOX

CULTUUR

ONTDEK VAN HALLS
LEEFWERELD

JOODS LEVEN IN DE
IJSSELSTREEK

WORD EEN KEI IN
AMERSFOORT

PHILIP ROTH,
EEN ICOON

KITA ALEF

KITA CHET

CRASH COURSE
IVRIET

MAESTRO JULES
& BERNSTEIN

’VERBORGEN
VERLEDEN’ GAAT
JOODS

JOODSE WERELDBESTORMERS?

DE JOODSE WERELD
IN BEROERING

HALACHA AAN DE
HAND VAN MA’ALEH
FILMS

LEV CINEMA

THEATERVOORSTELLING
'OPGEDIEPT'

THEATERVOORSTELLING
'IN VREDE'

HOW TO SEIDER?

GLOBAL DAY OF
JEWISH LEARNING

SJOECHE PUB QUIZ

DE KUNST VAN
DE CHAZZAN

Op deze internationale lerndag leren Joden vanuit de hele
wereld op dezelfde dag, over
hetzelfde onderwerp. Dit jaar
luidt het thema Extraordinary
passages: Texts and Travels. Aan
de hand van oude en nieuwe
teksten bestudeert u de reizen,
in de breedste zin van het
woord, van het Joodse volk
door de eeuwen heen. De lunch,
een drankje en wat lekkers zijn
inbegrepen voor alle cursisten.

Welke Franse komiek maakte
een film over een rabbijn?
Hoeveel Hebreeuwse namen
zijn er voor God? Welk land nam
in 1980 de organisatie van het
Songfestival over van Israël?
Hoe heet de Joodse zanger van
de popgroep Kiss? Van wie is de
uitspraak ‘Het leven is als fietsen.
Om je balans te houden moet je
blijven bewegen’?
Zaterdagavond 16 februari 2019
organiseren Crescas en het NIW
de Sjoeche Pub Quiz.
Schrijf je in, met een ploegje
vrienden of met collega’s! Er is
plaats voor tien teams van vijf
personen.
We spelen acht rondes met tien
vragen per ronde in categorieën
als Joodse geschiedenis,
beroemdheden, Israël, Joods
Nederland, religie, cultuur, etc.
Voor het winnende team is er
naast eeuwige roem en speciale
aandacht in het NIW, een heel
aardige hoofdprijs.

Het duikt op in de klassi
muziek, in Hollywood, o
singer-songwriter album
zanoet. De kunst van de
zan, spreekt tot de verb
Wat is de emotionele ze
kracht van chazzanoet,
het over het Joodse zelf
In deze avond gaan we
onderzoek uit. We zullen
historische opnames be
en kijken naar onder an
geschiedenis van chazz
het verschil in stijl tusse
chazzaniem en de tradit
Nederlands chazzanoet

Wandeling met thema
Walraven van Hall

Walraven van Hall was tijdens
de Tweede Wereldoorlog
de spin in het web van de
Nederlandse illegaliteit.
Tijdens een wandeling door
het Amsterdamse centrum
leidt zijn biograaf, Erik Schaap,
u langs plekken die een
belangrijke rol speelden in het
verzetsleven van 'Wally' van
Hall. Onderweg passeren we
het gebouw waar de grootste
bankroof ooit plaatsvond,
bedacht en uitgevoerd door de
gebroeders Van Hall, alsmede
enkele andere verzetshaarden.
En hoe waarheidsgetrouw is die
speelfilm eigenlijk?
FOTO ERIK SCHAAP: ANJO KAN

Stadswandeling
door Kampen

Wist u dat er in Kampen óók
struikelstenen worden geplaatst
voor plaatselijke verzetshelden?
In 1661 is Kampen de eerste stad
in Oost-Nederland die Joodse
kooplui uitnodigt zich in de stad
te vestigen. Deze rijke Portugese
kooplieden, later Hoogduitse
Joden, bouwen een Joodse infrastructuur waar de synagoge,
de begraafplaats en het mikwe
onder vallen. De sjoel uit 1847,
gebouwd in neoclassicistische
stijl, staat symbool voor de
historische ontwikkelingen in de
stad in de vorige eeuw.
expert: Jaap van Gelderen
cursus 7939 zondag 19 mei 2019,
11:00-13:00 uur, kosten: € 17,50

Stadswandeling door
Joods Amersfoort
Amersfoort is de stad die door
de eeuwen heen de poorten
open hield voor Joden, ook in
tijden dat veel steden hen de
toegang weigerden. In ruil daarvoor brachten Joden welvaart
in de stad, onder meer door hun
vaardigheden op het gebied van
textiel en tabak. Onze gids leidt
ons langs het huis van Benjamin
en Abraham Cohen en vertelt
hun relaas. Ook Bollenburgh,
ooit bewoond door Johan van
Oldenbarnevelt en bekend als
onderduikplek, komt aan de
orde. In de synagoge maakt u
kennis met antieke besnijdenisstoelen en een Torarol van hertenleer in plaats van perkament.
expert: Louk de Liever
cursus 7940 zondag 2 juni 2018,
11.00-13.15 uur, kosten: € 17,50

expert: Erik Schaap
cursus 7938 zondag 7 april 2019,
11:00-13:00 uur, kosten: € 17,50

In samenwerking met
De Amsterdamse
Boekhandel
Met Philip Roth (85) overleed de
grootste nog levende JoodsAmerikaanse schrijver. Hij vertolkte de American dream van
de Joden. Roth was de schrijver
van onder andere Portnoys
complaint, een boek dat hem lofzang en kritiek opleverde. Hoe
verhield Philip Roth zich tot het
jodendom en wat betekende dat
voor de recente geschiedenis
van Joden in Amerika? Roth-kenner, schrijver en journalist Joost
de Vries neemt ons mee in de
wereld van Philip Roth.
expert: Joost de Vries
cursus 7932 zondagmiddag 18
november 2018, 15.00-17.00 uur
kosten: € 15
FOTO JOOST DE VRIES: KOEN HAUSER

PHILIP ROTH FOTO: PASCAL PERICH

In deze oelpancursus leert u
lezen, spreken, schrijven en
wordt de basisgrammatica
behandeld. Daarnaast ligt
de nadruk op het vervoegen
van werkwoorden in de
tegenwoordige tijd. Na afloop
van dit lesjaar bent u in staat
om eenvoudige conversaties te
voeren en kleine teksten te lezen
en te schrijven.
expert: Shirley Ensel
7901 25 avonden vanaf maandag
8 oktober 2018, kosten € 450

KITA DALET

Ivriet voor gevorderden
Dit is een cursus voor de
gevorderde Ivrietcursist die
Kita Gimmel heeft afgerond,
kan converseren en de bijbehorende binjaniem beheerst.
Kita Dalet biedt verdieping op
het gebied van lezen, spreken,
schrijven, luisteren, gevorderde
werkwoordvervoegingen en
grammatica.
expert: Shirley Ensel
cursus 7902 25 avonden vanaf
maandag 8 oktober 2018, kosten
€ 450

WALRAVEN VAN HALL

Ivriet voor
vergevorderden

Ivriet voor beginners

Zoals de titel al doet vermoeden,
is deze cursus ontworpen voor
cursisten die de taal al spreken
en schrijven. We bieden de mogelijkheid om uw Ivriet op peil
te houden en verder te ontwikkelen. In de lessen besteden we
aandacht aan lezen, schrijven,
grammatica, spreken, literatuur, luisteren en zelfs 'slang'.
Israëlische vrijwilligers (native
speakers) ondersteunen de
docent en converseren met u in
kleine groepjes.

Onze unieke Crash Course Ivriet
voor absolute beginners biedt
u de mogelijkheid Ivriet te leren
op 5 werkvrije dagen.
Het is hard werken, maar de circa
twintig intensieve lesuren van
deze stoomcursus Ivriet hebben
de afgelopen jaren hun rendement voor velen ruimschoots
bewezen: u bent na afloop
van de cursus in staat een zeer
eenvoudig gesprek te voeren en
Ivriet te lezen en schrijven.

expert: Shirley Ensel
cursus 7903 25 avonden vanaf
maandag 8 oktober 2018, kosten
€ 460

expert: Shirley Ensel
cursus 7910 2 dagen en 3
avonden vanaf zondag 26 mei
2019, kosten € 265, inclusief
lesmateriaal, drankjes en kosjere
lunch

Speciaal voor Crescas ontwikkelde dirigent Jules van Hessen
een tweeluik in het teken van
Bernsteins zinderende On the
Waterfront Suite. Bij het afsluitende concert door het Philips
Symfonie Orkest onder leiding
van de maestro zelf, zal onder
andere nationaal toptalent Noa
Wildschut soleren in de Schotse
Fantasie van Max Bruch.
Tijdens deze cursusavonden zal
Jules van Hessen zowel aandacht besteden aan de Joodse
invloeden op het werk van
Bernstein als aan de andere te
spelen stukken.
expert: Jules van Hessen
cursus 7905 3 avonden vanaf
maandag 5 november 2018,
concert op zaterdag 17 november
2018, kosten € 100

CAFÉ BE’IVRIET VE HOLLANDIT
Hoe onderhoud je een taal het best? Door die taal regelmatig te
spreken! Wij bieden de mogelijkheid drie avonden in het Ivriet
en in het Nederlands te converseren met een native speaker,
waarbij we aan de hand van verscheidene thema’s met elkaar in
gesprek gaan. Welke taal u beter beheerst – Ivriet of Nederlands maakt niet uit, ze komen beide aan bod!

JULES VAN HESSEN IN MONACO

Joodse genealogie met
Harmen Snel
In twee workshops geeft
Harmen Snel, expert Joodse
genealogie, uitleg over hoe beginners een stamboom kunnen
opzetten. Uitgebreid zal worden
ingegaan op de valkuilen in de
Joodse genealogie, de specifieke uitdagingen betreffende
ontbrekende registers, naamgeving etc. En het grote verschil
tussen het onderzoeken van een
Asjkenazische of een Sefardische familie. De tweede les zal
plaatsvinden in het Stadsarchief,
waarbij met behulp van de bronnen het onderzoek kan worden
begonnen of voortgezet.
expert: Harmen Snel
cursus 7907 1 avond en 1
middag vanaf woensdag 7
november 2018, tweede les is in
het Stadsarchief, in de middag,
kosten € 45

Excentrieke interpreten
van het Joodse lot
De Joodse trotskist Isaac
Deutscher muntte het begrip
‘niet-Joodse Jood’ voor wijsgeren, wetenschappers en kunstenaars die, hoewel van Joodse
afkomst, hun Joodse erfenis
relativeerden, transformeerden
of zelfs afwezen. Hij wees op
Baruch Spinoza, Heinrich Heine,
Karl Marx, Sigmund Freud en
Leon Trotski.
Hoe verhielden deze wereldbestormers zich tot hun Jood-zijn
en hoe beïnvloedde dat hun
werk? Hebben zij iets gemeen?
Wat kan het ons leren om de
Joodse identiteit(en) van vandaag beter te begrijpen?
expert: Peter Demandt
cursus 7906 2 woensdagavonden vanaf woensdag 10 oktober
2018, kosten € 60

De revolte van
Sjabtai Tsvi

In 1665 maakte een Jood uit
Smyrna – het huidige Izmir –
bekend dat hij de langverwachte
masjieach was.
Wie was Sjabtai Tsvi en hoe
kwam hij aan zijn ideeën? Hoe
valt het te verklaren dat zoveel
mensen zich achter hem schaarden? En welke invloed bleef de
beweging uitoefenen, ook nadat
deze ‘valse messias’ zich tot de
islam had bekeerd? Gedurende drie avonden schenken we
aandacht aan het ontstaan en de
ontwikkeling van het sabbatianisme, de invloed daarvan op
het Nederlandse jodendom en
de groepen crypto-sabbatianisten die binnen het jodendom én
als aparte sekte binnen de islam
(dönmeh) het gedachtegoed
van Sjabtai Tsvi in leven hielden.
expert: Bart Wallet
cursus 7908
3 avonden vanaf
woensdag 13 februari
2019, kosten € 80

cursus 7909 expert: Shirley Ensel
3 avonden vanaf donderdag 7 maart 2019, kosten € 65
WERELDBESTORMER
ROSA LUXEMBURG
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Kijken naar, en bespreken
van Ma’aleh-ﬁlms
De eindexamenstudenten
van de enige orthodoxe
filmacademie ter wereld, de
Ma'aleh School of Television,
Film & the Arts, maken de meest
prachtige films die altijd een
maatschappelijk en vaak een
halachisch thema hebben.
Voor u selecteerden wij een
aantal uitblinkers die we samen
bekijken, om na afloop de
thema’s aan de hand van de
Joodse wetten te bespreken.
expert: Leo Mock
cursus 7911 Amsterdam, 4
avonden, woensdag 7, 14, 21 en 28
november 2018, 20:00-22:00 uur,
kosten € 85 / cursus 7912 Den
Haag, 4 avonden, woensdag 6, 13,
20 en 27 maart 2019, € 85

Films met het thema
familie
Na een succesvol tweede seizoen bieden we u dit jaar wederom drie films, met ditmaal het
thema familie. Wij verwelkomen
u met een heerlijk kopje soep
en een broodje. Na afloop wordt
de film nabesproken met een
gastspreker en is er ruimte voor
vragen. Uitgebreidere informatie
vindt u op onze website.
Filmavond 1: The Cakemaker
Filmavond 2: Next to her
Filmavond 3: Broken Wings
cursus 7913 13 december 2018
cursus 7914 3 januari 2019 en
cursus 7915 17 januari 2019,
steeds 18:00-21:30 uur, inclusief
kosjere soep en broodjes, kosten
€ 17,50 per film

Door Judith Herzberg &
De Theatertroep
Na de beroemde trilogie
Leedvermaak (1982) / Rijgdraad
(1995) / Simon (2002), over de
stille impact van de Tweede
Wereldoorlog op een Joodse
familie, schrijft Judith Herzberg
met De Theatertroep nu een
vierde deel, passend bij deze
tijd.
‘Onwaarschijnlijk goed dat deze
mensen elkaar hebben gevonden’
— de Volkskrant.
cursus 7919 Amstelveen, zaterdagavond 30 maart 2019, vanaf
20.30 uur, kosten € 35

FILM @CRESCAS JOODSE FILMDAGEN
Wij zijn zeer verheugd dat Crescas, in samenwerking met
Filmisreal, de Nederlandse première heeft bemachtigd van een
drietal zeer recente Joodse films, zowel documentaire als fictie,
die wij gaan vertonen onder het overkoepelende thema Joodse
Kunst en Cultuur. Twee films kunnen we al verklappen:
Itzhak, the film over Itzhak Perlman, zijn werk en leven,
en The Museum, een documentaire over het Israel Museum.
De films worden ingeleid door filmkenners en makers van de
films, die ons een kijkje zullen bieden achter de schermen. Voor
meer informatie en het bestellen van een kaartje: bekijk de
cursuswijzer op onze website!
13 januari Apeldoorn
20 januari Amsterdam
27 januari Den Haag

Door Rik van den Bos
In 2010 won Rik van den Bos het
Charlotte Köhler Stipendium
als meest veelbelovende toneelschrijver van de afgelopen vijf
jaar. In deze mozaïekvertelling
worstelen vier personages met
verschillende thema’s: Een oudere man ontdekt op late leeftijd
zijn verborgen Joodse identiteit.
Een vrouw leidt een teruggetrokken bestaan en zit de schuld
uit van haar moeder. Een jongeman die nooit iets met de oorlog
te maken heeft gehad, ontdekt
de beladen geschiedenis van
zijn huis. Het vierde personage
verhaalt over een oorlog in het
hier en nu, waar hij letterlijk voor
vluchtte.
cursus 7920 Amsterdam,
Amsterdam
dondagavond 2 mei 2019,
kosten € 32,50

Dé voorbereiding
op Seideravond

Pesach is altijd veel werk, en
dan moet je tot overmaat van
ramp ook nog de seider geven
... Maar 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 niet
alleen een maaltijd!
expert: Leo Mock
cursus 7921 dinsdagavond
19 maart 2019, 18:30-22:00 uur,
inclusief kosjere soep en matzes,
kosten: € 35

expert: Leo Mock
cursus 7924 zondag 11 november 2018, 11:00-16:00 uur, € 45
inclusief kosjere lunch

Quizavond in H’Baron

cursus 7923 zondagavond 16
februari 2019, toegang gratis,
aanmelden via de website
&

SEIDER SCHOTEL

STADSBEELD SHANGHAI,
FOTO: JOAN VELDKAMP

expert: Irwin Oppenhe
cursus 7926 woensdaga
27 maart 2019, 20:00-22:0
kosten: € 15

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

Stichting Joods Educatief Centrum ‘Crescas’
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
tel. 020-6402380
e-mail: info@crescas.nl
KvK: 34111979
websites:
www.crescas.nl
www.Joodsebibliotheek.nl
www.Joods.net
www.yourjewish.academy
www.Joodsecanon.nl
www.joopalbibliotheek.nl

