
                 PROGRAMMA
      Zondag 25 april 2021 13:00 - 18:00 uur *  
Een snufje Limmoed-NL / A Taste of Limmud Netherlands

* all times CET Thema: Creativiteit, commitment en community ten tijden van crisis

             IN HET KORT - IN SHORT
 
Scroll naar beneden voor een 
gedetailleerd programma

Scroll down for a detailed programme

Tijd / Time Titel Spreker / Speaker
Track 1
(NL/ENG) Community en identiteit

13:00 Would Spinoza get invited to Limmoed? 
(ENG)

Magda Rubenfeld-Koralewska

14:00 Joodse identiteit in uniform.
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17:00 Baghdad and Beyond:Iraqi Jewish History 
in the 20th Century (ENG) Sasha Goldstein-Sabbah
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13:00 Spinoza over tijd, duur en eeuwigheid Yoram Stein
14:00 Feestdagen en landbouwwetten in de Tora Shmuel Katzman
15:00 Het genre van responsa Leo Mock
16:00 Wie schreef Abraham ibn

Ezra’s Brief van de Sjabbat?
Kineret Sittig

17:00 The Radical Future of the Prophetic 
Halacha in the State of Israel (ENG)

Nathan Lopes Cardozo

Track 3 (NL) Cultuur die je raakt
13:00 Wat is er anders in deze hagadah? De 

illustraties!
Albert Ringer

14:00 Zichtbaar joods maar niet altijd Dalit Lymor
15:00 Heeft Ischa Meijer het allemaal al gezegd?

Schrijven over en door de 2e en derde 
generatie.

Nadav Vissel / Ronit Palache

16:00 Kunst & Israël: een caleidoscoop van 
creativiteit

Ken Gould 

17:00 Ode aan Tuschinski Anne Mercedes Langhorst
Track 4
(NL/ENG) Creativiteit in activisme

13:00 International criminal prosecutor – work 
and life (ENG)

Maxine Marcus

14:00 Tikkun olam among us: Healing our inter-
Jewish racism (ENG)

Madeline R. Young

15:00 Leven en laten leven -
Ecologie in de Joodse traditie

Marcus van Loopik



16:00 Intersectioneel activisme vanuit een Joodse 
perspectief 

Chaja Merk

17:00 Koosjere sex voor dummy's? Anne-Maria van Hilst
Track 5
(ENG) Continuity: history of Dutch Jewish life

13:00 The Ets Haim - Livraria Montezinos 
Library of Amsterdam (ENG)

Asjer Waterman

14:00 Jewish education in Amsterdam between 
1796 and 1817.
Lernen between civic emancipation and the 
ban on Yiddish (ENG)

Rob Snijders

15:00 To Forget or to Remember:
Social History and Zeeburg Jewish 
Cemetery (ENG)

Bart Wallet

16:00 Vlooienburg, reconstructions of the 
Amsterdam Jewish quarter – a 3D virtual 
tour (ENG)

Jitte Waagen / Tijm Lanjouw

17:00 Jewish Communities and Their Slaves in 
17th-18th Century Dutch Colonies (ENG)

Jonathan Schorsch

               PROGRAMMA - IN DETAIL

Track 1 (NL/ENG)
Community en identiteit

13:00 Magda Rubenfeld-Koralewska

Would Spinoza get invited to Limmoed? (ENG)

In a Jewish world that is increasingly post- and non-denominational and simultaneously 
more and more fragmented, how do we think beyond divisions to create stronger 
communities? How can we embrace individuals of all ages not engaging fully in 
traditionally structured Jewish life? How can we attempt to bridge the divisions in our 
communities? In this session, together with a pan-European team of Limmudniks, we 
look at the value-driven Limmoed model as jumping off point for a discussion on how to 
create non-judgmental, engaging, and inclusive Jewish spaces."

Magda Rubenfeld Koralewska is social entrepreneur, community builder and activist, 
particularly passionate about social change and the intersection of learning and the arts. 
She pioneered a number of cultural and artistic projects, , including most recently 
FestivALT (Jewish art & activism collective, investigating complexities of the 
contemporary Jewish Poland) or LEV (an innovative and inspiring project, engaging 
volunteers across Europe, that focuses on the Limmud values). Magda currently works as 
Limmud's Regional Coordinator for Central and Eastern Europe."



14:00 Joram Rookmaaker / Menachem Sebbag / Albert Ringer

Joodse identiteit in uniform. De bijzondere positie van het krijgsmachtrabbinaat

In een organisatie waar de nadruk ligt op uniformiteit, is het krijgsmachtrabbinaat voor 
Joodse militairen van oudsher zowel vraagbaak als steunpunt. Als semi-militair tussen 
militairen vervullen de krijgsmachtrabbijnen niet alleen een rol voor militairen met een 
Joodse achtergrond, maar ook voor de rest van de organisatie, vanwege de expertise op 
het gebied van diversiteit en vanwege hun unieke positie van vertrouwen en 
geheimhouding. In deze sessie gaan krijgsmachtrabbijnen Menachem Sebbag en Joram 
Rookmaaker, gemodereerd door oud-krijgsmachtrabbijn Albert Ringer, in gesprek over 
onder andere de geschiedenis, de begeleiding van militairen op missie, maar ook over 
heikele thema’s als de positie van de Koninklijke Marechaussee - die ooit de kampen 
bewaakte maar tegenwoordig onze sjoels beschermt. Vragen zijn natuurlijk van harte 
welkom.

Joram Rookmaaker (1971) is Krijgsmachtrabbijn en rabbijn van de Liberaal Joodse 
Gemeente in Amsterdam en Utrecht. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde en 
Internationale Betrekkingen en specialiseerde zich op het Midden Oosten. Na een aantal 
jaren te hebben gewerkt als (senior) projectleider voor de Rijksoverheid heeft hij de 
rabbijnenopleiding bij het Levisson Instituut in 2018 afgerond. Joram publiceerde in 2011 
de Brede Hagada, met als doel om de Joodse tradities toegankelijk te maken. Met 
hetzelfde doel ontwikkelde hij Judaism in a Box, een serie pakketten om sjabbat en de 
joodse feestdagen mee te vieren. Joram is getrouwd en heeft twee kinderen.
Menachem Sebbag, 52 jaar, is in Engeland geboren en heeft zijn theologische opleiding 
in Engeland en Israël gevolgd. Zijn Rabbinale opleiding heeft hij in Israël en Amsterdam 
gevolgd. Hij heeft van 1997- 2014 gefungeerd als jongerenrabbijn voor Nederland 
namens Het Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap. Hij was voorheen 
studiecoördinator en docent bij Het Nederlands Israëlitische Seminarium. Van zijn 
functie als directeur van Het Joodse Begrafeniswezen heeft hij in 2005 de overstap 
gemaakt naar de krijgsmacht waar hij nu als kolonel de functie van 
Hoofdkrijgsmachtrabbijn bekleedt. Tevens is hij gemeenterabbijn verbonden aan de 
Amsterdam Modern Orthodox Sjoel (AMOS).
Albert Ringer woont in Rotterdam en is een Liberaal Joodse rabbijn. Naast zijn werk in 
verschillende Joodse gemeenten is hij ook geestelijk verzorger bij Parnassia in Den Haag. 
Hij schrijft regelmatig commentaren op Tora en op Facebook kun je zijn Haiku’s vinden 
(https://www.facebook.com/Parashah-Haikus-574891776525372). Oorspronkelijk was hij 
echter kunsthistoricus.

15:00 Wout J. van Bekkum

Jews and Muslims in Medieval Perspective (ENG)

There is more in Judaism and Islam that unites rather than separates both traditions and 
cultures. In this lecture we will reflect on the positivity of social tolerance and cultural 
cooperation between Jews and Muslims in medieval times. What did this mean for the 
continued existence of Judaism under Islamic rule and how were Jewish religion and 
science affected? However, we cannot assume that there was such a thing as an interfaith 
or intercultural commonness. Such perspectives on the history of Jews and Muslims may 
help us to understand the complex nature of their relationship, in past and present.

Wout van Bekkum is Emeritus Professor of Middle Eastern Studies at Groningen 
University. His expertise is Semitic Languages and Cultures, in particular Medieval 
Hebrew Poetry in Andalusia and the Islamic East. Currently he translates Maimonides' 
Guide of the Perplexed into Dutch. He is also preparing an edition of recently discovered 
Hebrew compositions from 13th-century Baghdad, revealing significant points of 
intersection between Islamic Sufism and Jewish mysticism.



16:00 Hannah Nathans

Joods worden in Nederland; onderzoeksresultaten en discussie

Veel Joodse bronnen zeggen dat iemand die tot het Jodendom overgaat niet een 
vreemdeling is die zich bekeert. Het is iemand die altijd al een Joodse ziel of een Joodse 
vonk in zich had. In het onderzoek beleefde een meerderheid de gioer inderdaad als een 
bevestiging van wat men al was, en niet als een transformatie naar een andere identiteit. 
Maar iemand kan zich nog zo Joods voelen, daarmee is hij nog niet formeel Joods. We 
bespreken op welke verschillende manieren mensen zich identificeren als Joods, wat de 
aanleidingen zijn waarom ze uiteindelijk de weg naar formele aansluiting inslaan, de zeer 
uiteenlopende ervaringen met hun proces van Joods worden, en wat helpt en belemmert 
in dit traject. Tenslotte bespreken we of het Jodendom zich niet meer zou moeten open 
stellen voor mensen wiens hart hen drijft om Joods te worden.  

Hannah Nathans is rabbijn van de Open Joodse Gemeente Klal Yisrael in Delft 
(reconstructionist), en leidt HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit. Zij geeft 
Joodse meditatie, begeleidt buiten coronatijd Chassidische reizen naar Oost-Europa, geeft 
les over Jodendom, en verzorgt spirituele begeleiding.  Voorheen was zij 
organisatieadviseur en trainer, en leidde zij haar eigen adviesbureau. Voor de gemeenten 
Beit haChidush en Klal Yisrael ontwikkelde en gaf/geeft zij gioer-opleidingen. Recent 
werd zij Doctor of Ministry (D.Min) in Jewish Spirituality, met haar onderzoek naar aard 
en proces van gioer. Haar op dit onderzoek gebaseerde boek Joods worden in Nederland 
verschijnt binnenkort. www.hamakor.nl. 

17:00 Sasha Goldstein-Sabbah

Baghdad and Beyond:Iraqi Jewish History in the 20th Century (ENG)

What do you know about Iraqi Jews? Maybe you enjoy eating amba and sabih? Perhaps 
you have heard of the tragedy of the Farhud? Or watched the film adaption of Eli Amir’s 
book Dove Flyer? This talk will bring all of these point together by presenting a brief 
introduction to modern Iraqi Jewish history. Going beyond stereotypes and conceived 
notions of the experiences of Jews from the Arab World, this talk will situate Iraqi Jewry 
with the vibrant culture of the Middle East in the first half of the 20th century. By 
exploring the cosmopolitan culture of Baghdadi Jews, I will shed light on what it meant 
to be a modern Iraqi Jew during the rise of Arab nationalism.

Dr. Sasha Goldstein-Sabbah, is the digital curator for the Jewish Historical Museum in 
Amsterdam and the Jewish Heritage Network. Her research interests include transnational 
Jewish solidarity movements and the modern history of Jews in the Arab World.  She has 
contributed to and edited numerous works on Middle Eastern and Northern African 
Jewry, including Modernity, Minority, and the Public Sphere: Jews and Christians in the 
Middle East (Brill, 2016) in addition to her most recent work Baghdadi Jewish Networks 
in the Age of Nationalism (Brill, 2021)

Track 2 (NL/EN)
Commitment: tijdloos Jodendom



13:00 Yoram Stein

Spinoza over tijd, duur en eeuwigheid

Spinoza's opvattingen over tijd zijn zeer interessant. Spinoza maakt in zijn filosofie een 
nadrukkelijk onderscheid tussen tijd, duur en eeuwigheid. Uiteindelijk, zo stelt hij in de 
beroemde slotwoorden van de Ethica is het zaak om de zaken sub specie aeternitatis 
(vanuit het gezichtspunt van de eeuwigheid te bekijken). Maar ja, hoe doen wij, aardse 
stervelingen dat? Kan dat ""überhaupt wel? we gaan het erover hebben.

Yoram Stein is filosofiedocent op het Montessori Lyceum Amsterdam en aan de 
Universiteit Leiden. In 2019 promoveerde Yoram aan de Universiteit Leiden op 
'Spinoza's Theory of Religion: The Importance of Religion in Spinoza's Thought, and its 
Implications for State and Society'. Yoram geeft cursussen over Spinoza voor het 
studiecentrum en is lid van de LJG Amsterdam. Yoram schreef een aantal boeken, 
waaronder ' Filosofisch Elftal: Nederlandse denkers over de actualiteit' (Nieuw 
Amsterdam, 2006) en ' Stoppen met blowen' (Nieuw Amsterdam, 2010) Eerder schreef 
hij meerdere artikelen over religie en filosofie voor dagblad Trouw en het weekblad 
Opinio.

14:00 Shmuel Katzman

Feestdagen en landbouwwetten in de Tora

In de Tora zijn de agrarische voorschriften verweven met beschrijvingen van de chagim. 
Welke betekenis kunnen we daarin vinden?

Shmuel Katzman is geboren en getogen in de VS, waar hij ook zijn rabbinale opleiding 
volgde. In 1993 kwam hij naar Nederland als een Sheliach van de Lubavitcher Rebbe. Hij 
geestelijk leider van de Joodse Gemeente (NIG) Den Haag. Hij is landelijke coördinator 
voor het Jewish Lern Instituut die cursussen verzorgt door het hele land.

15:00 Leo Mock

Het genre van responsa

In deze presentatie zal in gegaan worden op het genre van rabbijnse responsa - de vraag-
en-antwoord literatuur. Dit is een belangrijke bron van halacha in het orthodoxe 
Jodendom. Daarnaast zal als voorbeeld een responsum over tijd gelezen worden - over de 
vraag wanneer de avond begint.

Leo Mock is werkzaam als universitair docent Judaïca aan de Tilburg School of 
Theology (TST) van de Universiteit Tilburg. Hij heeft verschillende populaire publicaties 
over Jodendom op zijn naam en is betrokken bij het tijdschrift Tenachon, een uitgave van 
PaRDeS, een stichting die zich inzet voor het ontsluiten van Joodse bronnen voor een 
Joods en Christelijk publiek en het bevorderen van de interreligieuze dialoog, waarin hij 
verder actief is binnen het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen).Daarnaast is hij 
docent bij het Joodse educatieve centrum Crescas en Joods Adviseur van verpleeghuis 
Beth Shalom-Cordaan.



16:00 Kineret Sittig

Wie schreef Abraham ibn Ezra’s Brief van de Sjabbat?

De Brief van de Sjabbat is een Hebreeuwse tekst die wordt toegeschreven aan de 
twaalfde-eeuwse homo universalis Abraham ibn Ezra. Het grootste deel van het werk is 
een verhandeling over de vraag wanneer de sjabbat begint - is dat op vrijdagavond of op 
zaterdagochtend? De verhandeling wordt voorafgegaan door een voorwoord van een 
meer poëtisch karakter, en juist dit voorwoord heeft twijfel gezaaid over het auteurschap 
van de Brief. Hoe kunnen we erachter komen wie de Brief geschreven heeft? Kennis van 
het Hebreeuws is niet nodig om deze sessie te volgen; gebruikte delen van de tekst 
worden in Engelse vertaling aangeboden.

Kineret Sittig is natuurkundige, hebraïst en rabbijn. Zij is actief als freelance rabbijn; 
leidt bijvoorbeeld diensten, geeft onderwijs en heeft zitting in het progressieve Bet Din – 
het rabbinaal gerechtshof. Het vernieuwen van liturgie en het ontcijferen van 
Middeleeuwse Hebreeuwse handschriften hebben haar speciale belangstelling.

17:00 Nathan Lopes Cardozo

The Radical Future of the Prophetic Halacha in the State of Israel (ENG)

The lecture discusses the halachic possibilities for modern times since there is a great deal 
of flexibility within halachic literature. As a result of the radical changes that have taken 
place in the Jewish world since the establishment of the State of Israel, there is a need to 
adapt Halacha to these new circumstances without destroying its foundations. The 
Halacha can now break away from a ""Galut Halacha"" and introduce a ""Liberation 
Halacha"" instead. From an ""artificial"" Halacha to an ""authentic"" Halacha.

Rabbi Nathan Lopes Cardozo is a distinguished speaker and author known for his 
original insights into Judaism and his ability to convey the relevance of Jewish values and 
practice in today's complicated world. He is the founder and dean of the David Cardozo 
Academy and the Bet Midrash of Avraham Avinu in Jerusalem and author of many books 
and articles in English and Hebrew. He leads a think tank focused on finding new 
halachic and philosophical approaches to dealing with the crisis of religion and identity 
among Jews and the State of Israel.

Track 3 (NL)
Cultuur die je raakt

13:00 Albert Ringer

Wat is er anders in deze hagadah? De illustraties!

De tekst van de Hagada is, op wat kleine verschillen na, altijd het zelfde. De illustraties 
niet, die geven commentaar op de tekst. Aan de afbeeldingen kun je zien hoe de 
samenstellers echt dachten over de Hagada en over belangrijke waarden in het Jodendom. 
Wij gaan vandaag afbeeldingen van verschillende Hagadot met elkaar vergelijken. Wie 
was Mosjee eigenlijk? En wat is de bron van het kwaad?

Albert Ringer woont in Rotterdam en is een Liberaal Joodse rabbijn. Naast zijn werk in 
verschillende Joodse gemeenten is hij ook geestelijk verzorger bij Parnassia in Den Haag. 
Hij schrijft regelmatig commentaren op Tora en op Facebook kun je zijn Haiku’s vinden 
(https://www.facebook.com/Parashah-Haikus-574891776525372). Oorspronkelijk was hij 
echter kunsthistoricus.



14:00 Dalit Lymor

Zichtbaar joods maar niet altijd

Met mijn presentatie bespreek ik hoe mijn activisme mijn werk als kunstenaar beïnvloed 
en de groei van antisemitisch complotdenken in tijden van corona. En geef antwoord op 
waar dat allemaal vandaan komt en waarom ik als kunstenaar ervoor kies om hiervoor uit 
te spreken.

Dalit Lymor, een joodse feministische illustrator, maker en kunstenaar met een 
activistisch hart. ""Met mijn beelden daag ik de stereotiepe kaders uit die de samenleving 
heeft opgebouwd en breek ze af. Ik wil de samenleving bevragen waarom we op een 
bepaalde manier denken en het algemene beeld dat we hebben van vrouwen en 
minderheden verbeteren, met name voor joodse mensen. Met mijn kunst wil ik al mijn 
identiteiten bespreken, om op die manier
meer bewustwording te creëren. Ik ben Argentijns, ik ben Nederlands, ik ben joods en ik 
ben een vrouw en al die identiteiten hebben mij gevormd waardoor ik op een bepaalde 
manier door de samenleving voortbeweeg. Een perspectief dat meestal over het hoofd 
wordt gezien. Mijn illustraties wil ik een conversatie starten.

15:00 Nadav Vissel / Ronit Palache

Heeft Ischa Meijer het allemaal al gezegd?
Schrijven over en door de 2e en derde generatie.

Nadav en Ronit praten over het voor hen bevrijdende van hoe Ischa Meijer schreef over 
opgroeien in een familie die getraumatiseerd is door de oorlog, over dat ‘Ding’ dat zo 
nadrukkelijk in de kamer hing zonder dat erover gesproken werd, het effect daarvan op 2e 
en 3e generaties, en ze stellen elkaar de vraag of nieuwe publicaties zoals Het Grote 
Niets, de roman van Nadav, nog iets kunnen toevoegen (ja!) op wat Ischa allemaal al 
gezegd heeft.

Nadav Vissel is auteur van de goed ontvangen tragikomische roman Het Grote Niets, #1 
Parool top 10, over opgroeien in een familie die de holocaust heeft overleefd. Nadav 
werkte oorspronkelijk als informatiemanager bij Rainbow pocketboeken tot hij ging 
filmen en schrijven. Zijn korte debuutfilm won de Binger-publieksprijs tijdens Vers VIII. 
Hij had een column iJew in het NIW over Joodse apps. Als Captain Moses voer hij over 
de grachten en deed een stand-up-act. Binnenkort start hij de crowdfundingactie met de 
naam: In 1,5 jaar in de kleine komedie. 

Ronit Palache is samensteller van het nog beter ontvangen boek Ik heb niets tegen 
antisemieten Ik lééf ervan met interviews, columns en meer van Ischa Meijer. Door haar 
prachtig ingeleid. Ronit is daarnaast redacteur bij Op1, samensteller van een Renate 
Rubinsteinbloemlezing, auteur van Ontroerende onzin, de joodse identiteit in het 
Nederland van nu en maakt podcasts over literatuur en over taboes. Momenteel werkt ze 
aan een proefschrift over geloofsverlaters in Nederland. 

Nadav en Ronit zijn ieder op hun manier licht geobsedeerd met het absurde van de 
holocaust en de tragikomische effecten ervan op de naoorlogse generatie.



16:00 Ken Gould

Kunst & Israël: een caleidoscoop van creativiteit

Met behulp van diverse (video)beelden zal Ken ons een indruk geven van de kwaliteit en 
diversiteit van Israëlische podiumkunsten, met een focus op dans & muziek. Zo krijgen 
we inzicht in de drijfveren van deze bijzondere kunstenaars en een mogelijk antwoord op 
de vraag: Waarom is Israël bij uitstek een land dat zoveel creativiteit voortbrengt?

Na studies wiskunde en muziek heeft Ken Gould (1962) een gevarieerde professionele 
achtergrond in marketing, onderwijs en cultuur opgebouwd. Sinds 1995 woont Gould in 
Nederland en combineert hij een carrière als zanger (specialisatie: barokmuziek) met 
advieswerk voor diverse Nederlandse kunstinstellingen. Hij was van 2007 t/m 2012 
directeur van het Amsterdamse Internationaal Joods Muziekfestival. In 2011 werd Gould 
aangesteld als directeur van de net opgerichte organisatie KUNSTENISRAËL, en vanaf 
dit jaar (2021) zet hij zich in als voorzitter van het bestuur. Tevens is hij sinds 1997 
chazzan bij LJG Den Haag.

17:00 Anne Mercedes Langhorst

Ode aan Tuschinski

Aan het begin van de 20e eeuw heeft Abraham Tuschinski een waar bioscopenimperium 
opgebouwd in Rotterdam. Door het bombardement in WO II is daar niets meer van 
overgebleven. Geïnspireerd door de manier waarmee Tuschinski zijn artisticiteit met het 
ondernemerschap combineerde, heeft Anne-Mercedes een kunstwerk ontworpen. Een ode 
aan Tuschinski á là Tuschinksi dat zal worden gerealiseerd in Rotterdam, niet ver van 
Tuschinski’s vroegere woonhuis. Anne-Mercedes spreekt over Tuschinski, het plan en op 
welke manier hij voor haar een voorbeeld is.

Multi-disciplinair kunstenaar Anne-Mercedes Langhorst geboren in Lima woont en 
werkt in Rotterdam. Karakterstiek voor haar werk in de openbare ruimte is de 
'verbinding', in zowel concept, symboliek als in gebruik. Met haar schilderijen heeft ze 
onder andere geëxposeerd in het World Trade Center Rotterdam en in de art show van 
North Sea Jazz.Een bekend werk van haar is de Theepot, een gevelkunstwerk aan de west 
kruiskade in Rotterdam.

Track 4 (NL/ENG)
Creativiteit in activisme

13:00 Maxine Marcus

International criminal prosecutor – work and life (ENG)

Maxine will share a bit about her family history, and her path that brought her to do the 
work she does to bring justice to survivors of atrocities around the world. She is the 
daughter of Shoah survivors; her mother, Stella Splitter Marcus, was Dutch, and her 
father, Hank Marcus, was German.  Her family history —  in particular her mother — 
have been the inspiration for her work to bring justice to survivors of atrocities. Maxine 
will carry out an interactive session which is responsive to the comments, questions and 
input of participants.  She is open to explaining more about war crimes, crimes against 
humanity, and genocide and how she works to bring justice to victims.  She can also 
speak specifically to her expertise in the investigation and prosecution of crimes of 
conflict-related sexual violence.  She looks forward to an inspiring interaction with others 
at Limmoed Netherlands!



Maxine Marcus is an international criminal prosecutor and investigator with 23 years’ 
field-based and courtroom-based experience in international criminal law. Her field work 
includes Chad (for Darfur), Sierra Leone, Bosnia-Hercegovina, Hungary, Kosovo, 
Ingushetia/Chechnya, Ivory Coast, Ethiopia (Gambella), Guinea, Kenya, South Sudan, 
South Korea (for DPRK), the Phillippines, and Guatemala. Currently she is based in The 
Hague, where she served for nine years as a prosecuting attorney at the ICTY on four 
cases, including the Mladic Case. She received the Prominent Women in International 
Law Award by the American Society of International Law in 2018. As a founding 
director of Partners in Justice International, Maxine Marcus centers her practice on 
providing technical support to local practitioners, partnering with them in their cases to 
help them ensure accountability for international crimes in their own countries’ courts. 

14:00 Madeline R. Young

Tikkun olam among us: Healing our inter-Jewish racism (ENG)

This is a participatory, reflective session where we will explore the meaning and impacts 
of racism among Jews and in our communal spaces, which is slowly coming to light in 
European and North American communities. Participants will be challenged to explore 
our unconscious privileges, unconscious biases, and how these impact others. This is not 
a debate session but rather a learning and growth session as collectively we are 
unknowingly causing community harm by not adequately exploring these issues as a 
community. This session is meant to be a safe space for everyone and particularly for 
ethnically diverse Jews, who often do not feel fully welcome in many Jewish spaces. The 
session will be carefully moderated to keep the space safe for all participants. Come with 
an open mind and an open heart, ready to be challenged to grow. This session is suitable 
for participants ages 15 and up.

Session moderator Madeline R. Young is associate professor and economics programme 
director at Anglia Ruskin University of London. She is a social scientist with a 
background in sociology, cultural anthropology, international relations, and higher 
education. She current lives in London, UK and is a member of the West London 
Synagogue and former Director-Trustee of the Movement of Reform Judaism. She grew 
up in the inclusive, egalitarian Reconstructionist Congregation of Shaarei Shamayim in 
Madison, Wisconsin USA, of which her mother was a founding member in the early 
1980s, and she has lived, worked and studied in France, Spain (where she was an engaged 
member of Comunidad Bet Shalom), Mexico, and in West & Central Africa. She has 
been a dedicated Limmud volunteer since 2013. 

15:00 Marcus van Loopik

Leven en laten leven - Ecologie in de Joodse traditie

De wereld en de natuur waarin wij leven verkeren in slechte staat. Toch is dit geen reden 
tot radeloosheid of pessimisme. Kennis van de Joodse traditie kan een bijdrage leveren 
aan mentaliteitsverandering en aan de intrinsieke motivatie om zorgzaam en 
verantwoordelijk om te gaan met de aarde en haar levensbronnen. De Joodse wijzen 
waarschuwen tegen een utilistische levenshouding en openen de ogen voor de rijkdom 
van Gods schepping. In mijn lezing ga ik in op vele aspecten van ecologie binnen het 
jodendom. Daarbij passeren onder meer de volgende thema’s: de positie van de mens 
binnen de natuur, viering van in oorsprong op landbouw georiënteerde feesten, 
natuurmystiek van Toe bi-sjevat, vleesconsumptie tegenover het ideaal van vegetarisme, 
verbod op verspilling, behandeling van met dieren, en ingrijpen in de natuur door onder 
meer gentechniek.



Marcus van Loopik (1950) is publicist op het gebied van jodendom en grafisch 
kunstenaar. Hij is mede-auteur van het tijdschrift Tenachon, uitgegeven door Stichting 
Pardes te Amsterdam. En hij is verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente in 
Rotterdam. Zie voor meer informatie over zijn publicaties en werk als kunstenaar: www.
marmora.nl . De thema’s van zijn presentatie voor Limmoed NL spelen een rol in zijn 
meest recente publicatie ‘Leven en laten leven- ecologie en de Joodse traditie’.

16:00 Chaja Merk

Intersectioneel activisme vanuit een Joodse perspectief 

In deze presentatie zal Chaja meer vertellen over haar activiteiten als intersectioneel 
klimaatactivist. Ze zal toelichten wat haar Joodse drijfveren zijn in haar werk en waarom 
ze het belangrijk vindt om Joden te betrekken in activisme. Ook zal uitleg geven over 
waar ze tegenaan loopt bij de bestrijding van anti-semitisme binnen de anti-racisme en 
anti-fascismebeweging.

Chaja Merk is intersectioneel klimaatactivist. Ze zet zich in voor 
klimaatrechtvaardigheid in verschillende vormen. Bijvoorbeeld als woordvoerder voor 
Extinction Rebellion, in haar communicatiewerk bij Milieudefensie maar ook door 
kolenmijnen te bezetten in Duitsland met Ende Gelande, actie te voeren voor Greenpeace 
en paneldiscussies en workshops te organiseren. "Klimaatrechtvaardigheid is 
onlosmakelijk verbonden met sociale gelijkheid" vindt Chaja, vanuit dat perspectief is zij 
betrokken bij de progressieve organisatie Oy Vey. Namens Oy Vey Acts is ze actief 
binnen de anti-racisme en anti-fascismebeweging waar ze zich inzet om anti-semitisme te 
bestrijden en Joden te betrekken in activisme.

17:00 Anne-Maria van Hilst

Koosjere sex voor dummy's?

Seksualiteit is voor veel mensen nog een taboe onderwerp. Zeker voor mensen met een 
religieuze achtergrond. Dit terwijl er in de joodse traditie veel geschreven is over seksualiteit, 
grotendeels op een positieve manier. Wat staat er precies? Wat zijn de rechten en plichten van 
partners? Wat kunnen wij hier mee in de 21e eeuw? Samen gaan we hiermee aan de slag!

Anne-Maria van Hilst is historica en hebreeiste met een specialisatie in tznioet/eerbaarheid 
voor 18e eeuwse Ashkenazische vrouwen in Amsterdam. Ze geeft lezingen, workshops en 
gastlessen voor diverse educatieve en religieuze instellingen. Doel hierbij is mensen van elkaar 
te laten leren. Je hoeft het niet eens te zijn maar wel respect voor elkaar te hebben.

Track 5 (ENG)
Continuity: history of Dutch Jewish life



13:00 Asjer Waterman

The Ets Haim - Livraria Montezinos Library of Amsterdam (ENG)

The past few decades may have been the most eventful decades in the history of the 
library Ets Haim-Livraria Montezinos. The entire collection was looted by the Nazi’s 
during World War II, and subsequent generations fought over the ownership of the 
collection. The recent history of the world's oldest still active Jewish library is not only 
fascinating and thrilling but also serves as a perfect case-study that exemplifies the 
developments on the views of ownership of Jewish cultural heritage in a post-World War 
II Europe. This talk covers this specific period of time in the history of the library, from 
the 1930’s to the 21st century, a period which has been given scant attention by previous 
scholars. This lecture is based on a publication from 2019 by Anna E. de Wilde and Asjer 
Waterman: 'Reviving the soul of the community'.

Asjer Waterman (1992) holds an MA in Jewish studies from the University of 
Amsterdam, an MA in Non-Profit Management from the Hebrew University. He worked 
at Ets Haim-Livraria Montezinos as a junior cataloguer and as an independent researcher 
for the Menasseh ben Israel Institute. This research, which covered the post-war 
developments of the Ets Haim library, resulted in a publication written together with 
Anna E. de Wilde in 2019. He is currently studying at the Levisson Institute and works 
for JMW (Joods Maatschappelijk Werk)

14:00 Rob Snijders

Jewish education in Amsterdam between 1796 and 1817.
Lernen between civic emancipation and the ban on Yiddish (ENG)

On September 2, 1796, during the French occupation of the Low Countries, the Dutch 
Jews were given full civic rights. Nearly 200 years after the first Jews came to 
Amsterdam they were not longer seen as a separate entity, but as Jewish citizens. In 1817 
King William I signed a decree in which Yiddish was banned in synagogues and schools. 
The equal rights and duties for Jews did not mean they were allowed to use their mother 
tongue, but the emancipation was also seen as acculturation. Jews were allowed to be 
Jews, as long as they behaved, in social life, as Dutch. Did the decree of 1817 came 
overnight – or was it preceded by important events? And, did Yiddish really disappear? 
In this session you will hear more about this important time period of 21 years with lots 
of political changes, both outside the Jewish context as within.

Rob Snijders (Rotterdam, 1959) used to be a teacher on a primary school in Amsterdam. 
In 2005, initiated by a project on the Jewish history of the school, he started the website 
www.joodsamsterdam.nl, which has now over 1600 pages on Jewish history, culture, 
persons and locations in Amsterdam. Two years later this was followed by www.
joodserfgoedrotterdam.nl, a similar website for Rotterdam. Six years ago Rob decided to 
stop working as a teacher and he went to the University of Amsterdam. He received his 
master in history in 2020 and is currently finishing a second  master on Jewish Studies. 
Rob was the co-author of several books, mostly connected to the Jewish history of 
Rotterdam and was one of the historians during two episodes of ‘Who do you think you 
are? (Verborgen Verleden) and one episode of Verborgen Verleden van Nederland – 
Rotterdam. Rob lives in Holysloot, a rural village close to Amsterdam.



15:00 Bart Wallet

To Forget or to Remember: Social History and Zeeburg Jewish Cemetery (ENG)

In the east of Amsterdam, the largest Jewish cemetery of the Netherlands is to be found: 
Zeeburg Jewish Cemetery. Opened in 1714, it served the city’s Ashkenazi community for 
over three centuries as an active cemetery, until a new one in Diemen was opened. Since 
then, the future of ‘Zeeburg’ has been questioned more than once, not in the least because 
of the Second World War and its consequences. In this presentation the history of the 
cemetery will be taken as a lens for reconstructing the social history of the Amsterdam 
Ashkenazi community throughout the ages. What can be told about the less well-to-do 
members of the community, about the poor, children, migrants, criminals, and 
prostitutes? Likewise, the cemetery will be addressed as a question for the preservation of 
Jewish heritage in the 21st century.

Bart Wallet is assistant professor in political and religious history at Vrije Universiteit 
Amsterdam. He serves as director of the HDC Centre for Religious History at the same 
university. Moreover, he also lectures in Jewish and Middle Eastern history at the 
University of Amsterdam. His field of specialization is Jewish history, in particular of 
early modern and modern Dutch Jewry.

16:00 Jitte Waagen / Tijm Lanjouw

Vlooienburg, reconstructions of the Amsterdam Jewish quarter – a 3D virtual tour 
(ENG)

In this presentation we will explore one of the oldest parts of Amsterdam in a 3D virtual 
tour https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-
geesteswetenschappen/news/2020/10/exhibition-waterlooplein.html.The historic 
reconstructions are all based on archaeological and scientific sources. A unique 
experience.

This session can only be accessed by a limited number of online participants and requires 
some basic computer skills.
Please note that a pc/laptop with mouse are essential, as with a phone or tablet it is 
difficult to access the virtual space.

Jitte Waagen and Tijm Lanjouw are both connected to the Department of Archaeology 
at the Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), Amsterdam 
School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) of the Faculty of Humanities, 
University of Amsterdam. Jitte is a digital archaeologist, phD candidate and coordinator 
of the 4D Research Lab. Tijm is a 3D technician, modeler.



17:00 Jonathan Schorsch

Jewish Communities and Their Slaves in 17th-18th Century Dutch Colonies (ENG)

Often viewed merely as a disturbing and seemingly marginal phenomenon, Jewish 
(mostly Sephardic) participation in European colonization and the Atlantic-world slave 
economy comprised a remarkable episode. As part of the flourishing Sephardic 
transnational commercial empire, the systematic enslavement by Europeans of Black 
Africans introduced a number of new features to diasporic Jewish existence. Along the 
western coasts of Africa, Conversos and Jews conducted business and intermarried with 
Black Africans, in addition to trading them as slaves. Uniquely, in colonies such as Dutch 
Brazil, Suriname and Curacao, Jews came to own and exert sovereignty over thousands 
of Black African slaves. Many of these Black Africans (were) converted to Judaism and 
entered the local Jewish communities. These complex and novel trends led Sephardim to 
emphasize their own Whiteness, pass legislation to keep non-Whites out of the 
community, and modify the observance of religious law (halakha) regarding slaves. 
Ultimately, in ways both intended and unintended, Sephardic societies in various parts of 
the Atlantic world became uniquely diverse. Altogether, slavery served as an unexpected 
path by which Atlantic-world Sephardim became modern.

Jonathan Schorsch holds the Chair in Jewish Religious and Intellectual History at the 
University
of Potsdam (Germany). Among his publications are Swimming the Christian Atlantic:
Judeoconversos, Afroiberians and Amerindians in the Seventeenth-Century Iberian 
World (Brill,
2008) and Jews and Blacks in the Early Modern World (Cambridge University Press, 
2004).
With Sina Rauschenbach he co-edited The Sephardic Atlantic: Colonial Histories and
Postcolonial Perspectives (Palgrave, 2018).


