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Amsterdamse universiteiten krijgen twee hoogleraren
Joodse Studies
Dit jaar bracht goed nieuws voor de academische studies van het jodendom
in Nederland. Er zijn twee nieuwe leerstoelen Joodse studies: die van Jessica
Roitman aan de VU en van Bart Wallet aan de UvA. NGJS feliciteert de twee
hoogleraren, die hieronder worden voorgesteld, van harte.

Prof. Jessica Roitman
In februari was Dr. Jessica Roitman
benoemd tot hoogleraar Joodse Studies
aan de Faculteit Religie en Theologie
van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lees meer hier.
Kunt u iets vertellen over uw onderzoeksfocus?

Mijn focus ligt in grote lijnen op het
verbinden van de Joodse en koloniale
geschiedenis. Ik kijk in het bijzonder naar Joden in
koloniale ruimtes en hoe het nauw betrokken zijn bij Europese expansie en
imperiumopbouw het proces van Joodse gemeenschap en
identiteitsvorming fundamenteel beïnvloedde. Ik ben vooral geïnteresseerd
in kwesties als ras, minderheden, genderdynamiek en relaties met andere
minderheidsgroepen.
De historische consensus heeft tot nu toe geponeerd dat het de Europese
natiestaat was die het Joodse leven wereldwijd definitief vorm heeft
gegeven. Dit frame negeert de ervaring van de sefardische/mizrahi-Joden.
Bovendien waren Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland ook imperiums,
maar historici hebben zich over het algemeen niet beziggehouden met
imperium wanneer ze West-Europese Joden bespreken en de
vooraanstaande geschiedenis van de Joden van het moderne GrootBrittannië, Frankrijk en Nederland noemen het imperialisme of de kolonies
helemaal niet, of doe dat in het voorbijgaan. Bovendien wordt de
geschiedenis van de Europese Joden vaak afgebakend door de grenzen van
natiestaten en rijken. Dit zijn allemaal benaderingen en paradigma's die ik
in mijn eigen onderzoek ter discussie stel.

Is het niet vreemd dat er tot nu toe geen leerstoel Joodse Studies aan deze universiteit
was?

Gezien de focus van de VU Faculteit Religie en Theologie en hun langdurige
nadruk op het (protestantse) christendom, weet ik niet zeker of het vreemd is
dat er niet als vanzelf een leerstoel Joodse Studies is geweest. (Noot van de
redactie: De VU kende geen leerstoel Joodse Studies, prof. Albert van der
Heiden was bijzonder hoogleraar Judaïstiek tussen 1984 en 2007).
Er zijn door de jaren heen veel excellente wetenschappers aan de VU geweest
die hebben gewerkt aan allerlei onderwerpen die onder de brede paraplu van
Joodse Studies zouden kunnen vallen, met name de meer traditionele gebieden
van het Hebreeuws, en verschillende aspecten van Bijbelwetenschap.
Wel vind ik het jammer dat er in Nederland als geheel niet meer belangstelling
voor en financiering voor Joodse Studies is geweest. Ik ben blij dat daar met
mijn aanstelling en de recente leerstoel aan de UvA verandering in komt,
dankzij de inzet van beide universiteiten en natuurlijk de Menasseh ben Israel
instituut.
Hoe ziet u de rol en plek van een leerstoel Joodse Studies of aanverwante disciplines
binnen de Nederlandse academische wereld?

De rol van een leerstoel in Joodse Studies is, denk ik, tweeledig. De eerste is
heel eenvoudig: het verspreiden van nauwkeurige informatie over de Joodse
geschiedenis, religie en cultuur en het faciliteren van kritisch onderzoek naar
het Joodse verleden en heden. De tweede is meer amorf maar niet minder
belangrijk: het bevorderen van collaboratief, interdisciplinair onderzoek
binnen de Nederlandse academische gemeenschap en internationaal. De
discipline Joodse Studies is van nature breed en interdisciplinair.
Verscheidene onderwerpen en mondiale issues hebben de Joodse Studies
beïnvloed en kruisen met de benaderingen en richtingen die al door
wetenschappers in een aantal velden en disciplines worden genomen. Maar
ondanks deze breedte zijn Joden en jodendom meestal geïsoleerd bestudeerd.
Het verbinden van de talloze onderwerpen die onder Joodse Studies vallen met
wetenschap op andere gebieden verrijkt beide vakgebieden.
Kunt u enkele van uw plannen voor de toekomst met ons delen, zowel in uw rol als
hoogleraar Joodse Studies en meer persoonlijk, als onderzoeker?

In mijn rol als leerstoel Joodse Studies ben ik van plan om gezamenlijk,
interdisciplinair onderzoek te bevorderen binnen de Faculteit Religie en
Theologie van de VU, zowel nationaal als internationaal. Ik wil een intellectuele
hulpbron zijn in Amsterdam en Nederland door middel van
onderwijsprogramma's die gericht zijn op zowel volwassenen als kinderen,
hopelijk aansluitend bij het uitstekende werk dat al wordt gedaan door
organisaties zoals Crescas. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren
van de intellectuele kwaliteit van het Joodse leven in Amsterdam en Nederland.
Ik zou ook mijn collega's willen helpen die al actief zijn in het ontwikkelen van
bewustzijn in zowel academische als niet-academische kringen over de
uitdagingen waarmee Joden en het jodendom worden geconfronteerd.
Als onderzoeker heb ik al jaren een paar boeken in mijn hoofd. Nu ik me
volledig kan concentreren op de Joodse geschiedenis en cultuur, ben ik van
plan ze eindelijk te schrijven! Ik ben ook van plan om aanvullende financiering
voor mijn onderzoek aan te vragen en, hopelijk, een team te bouwen om te
kijken naar kwesties rond Joden, ‘difference’, denken in ras, en uitsluiting.
Bedankt voor uw antwoorden en veel succes!
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Deze zomer was Dr. Bart Wallet
benoemd tot hoogleraar Joodse studies:
vroegmoderne en moderne Joodse
geschiedenis, in het bijzonder in
Amsterdam, aan de Faculteit der
Geestes-wetenschappen
van
de
Universiteit van Amsterdam. Lees meer
hier.

foto: Bob Bronshoff

Prof. Bart Wallet

Gefeliciteerd met uw nieuwe aanstelling als hoogleraar Joodse Studies aan de
Universiteit van Amsterdam! Kunt u iets vertellen over uw onderzoeksfocus?

De formele omschrijving van de leerstoel is een mond vol, maar die geeft
wel gelijk de focus goed weer: ‘Joodse Studies: vroegmoderne en
moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder van Amsterdam’.
Amsterdam, dat natuurlijk tegelijkertijd als een pars pro toto fungeert
voor Nederland, is daarmee de lens waardoor ik naar de vroegmoderne
en moderne joodse geschiedenis wil kijken. Daarbij wil ik twee
speerpunten aanbrengen. Dat is ten eerste de achttiende eeuw, de
periode waarin Amsterdam uitgroeide tot de grootste Joodse
gemeenschap van Europa. Wat betekende Amsterdam toen in de Joodse
wereld? Wat betekende de Joodse gemeenschap voor de stad? Het wordt
altijd spannend wanneer in een dergelijke diaspora gemeenschap lokale
en translokale elementen bijeenkomen en resulteren in een eigen profiel.
Het tweede speerpunt is de contemporaine Joodse geschiedenis, ruwweg
vanaf 1945. Wat betekent het als we in de grote lopende academische en
maatschappelijke discussies het perspectief vanuit de Joodse
gemeenschap toevoegen? Denk bijvoorbeeld aan de debatten over
natiestaat en stedelijke ontwikkeling, migratie en minderheden, religie en
secularisme, individu en gemeenschap, antisemitisme en racisme en de
verhouding Nederland en Israël.
Op de website van de UvA wordt vermeld dat deze leerstoel de “eerste voltijds
leerstoel voor Joodse geschiedenis in Nederland” is. Had u, gezien de rijke
geschiedenis van Nederlandse Joden, een andere situatie kunnen verwachten?

Deze leerstoel past heel goed in Amsterdam en ik ben blij dat de UvA
besloten heeft om echt in de Joodse studies te investeren. Dat gaat wel
tegen de bredere Europese trend in en dat maakt het extra bijzonder.
Ondertussen is het een luxe om op loopafstand van een aantal hele grote
collecties te werken: de Bibliotheca Rosenthaliana, Ets Haim en het
Stadsarchief. Met mijn directe UvA-collega’s, Irene Zwiep, Yaniv Hagbi en
Emile Schrijver, vormen we ook een goed team dat de diverse aspecten
van Joodse cultuur in Amsterdam bestrijkt.
Denkt u dat er meer van dergelijke leerstoelen bij andere Nederlandse
academische instellingen kunnen worden ingesteld?

Ik prijs me gelukkig dat gelijktijdig aan de VU Jessica Roitman is
aangesteld, die een onderzoeksprofiel heeft dat heel goed bij die van mij
aansluit. Zij is sterk in vroegmoderne Sefardische geschiedenis en met
name met ook de koloniale dimensies daarvan. Ik concentreer me meer
op de Asjkenazische geschiedenis en doe ook veel met de moderne
geschiedenis. Het vakgebied van Joodse geschiedenis is ondertussen zo
rijk en divers, dat er volop ruimte is voor andere leerstoelen, bijv. met een
focus op de Geschiedenis van de Joden in het Midden-Oosten of gericht
op de Oudheid en Middeleeuwen.

Kunt u enkele van uw plannen voor de toekomst met ons delen, zowel in uw rol als hoogleraar Joodse Studies en meer
persoonlijk, als onderzoeker?

Op de universiteit werken we met de drieslag onderwijs-onderzoek-valorisatie. Op elk van die terreinen zal ik me
inzetten om ons vakgebied te ontwikkelen en te vertegenwoordigen. Het mooiste is het als het lukt om deze drie
domeinen met elkaar te verbinden. In het onderwijs willen we graag onze BA- en MA-programma’s uitbouwen, met
bijvoorbeeld hernieuwde aandacht voor het Jiddisch. Door het jaarlijks organiseren van de International Winter
School in Jewish Studies willen we een context creëren waarin Nachwuchs ontstaat en de jongere generatie in
Europa elkaar leert kennen. In het onderzoek zal ik projecten ontwikkelen rond de twee bovengenoemde
speerpunten, met daarbij jaarlijkse studiedagen en congressen. Daarbij zal ik graag breed samenwerken. Laten
NGJS-leden dus niet schromen om aan m’n jasje te trekken om te kijken of we op thema’s elkaar kunnen versterken.
Wat valorisatie betreft, komen er ook mooie dingen aan. Samen met mijn collega Irene Zwiep presenteer ik een
tweeluik over de Amsterdams-Joodse geschiedenis, ‘Mokum’, dat in het voorjaar op NPO2 uitgezonden zal worden.
Zo willen we nieuwe inzichten ook bij een breder publiek brengen.
Bedankt voor uw antwoorden en veel succes!

In memoriam

Prediker 12:5b Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat
In memoriam Kees Verdegaal
Op 7 augustus jongstleden is, na een lange periode van afnemende
gezondheid, ons oud-bestuurslid Kees Verdegaal overleden. Kees is tachtig
jaar geworden.
Kees Verdegaal was een bijzonder mens, warm, geleerd, en maatschappelijk
betrokken. Hij studeerde Oude Testament en Semitische Talen in Nijmegen,
Rome en Jeruzalem en promoveerde in 1998 aan de toenmalige
Theologische Faculteit Tilburg op een (exemplarische) studie over de
bronnen van de Statenvertaling: 'De Statenbijbel en de rabbijnen. Een
onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van
het boek Job.' In zijn arbeidzame leven doceerde hij Tenach en jodendom
aan een aantal instellingen. Bij het NBG werkte hij mee aan de Groot Nieuws
Bijbel en aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Vanuit zijn liefde voor de Joodse
studies, en het belang dat hij daaraan toekende ook voor christenen, was hij
jarenlang betrokken bij het tijdschrift Ter Herkenning (Noot van de redactie:
dit tijdschrift voor Joden en christenen verscheen tussen 1973 en 1998).

Kees was een bibliofiel, een groot kenner van oude drukken. Hij verzamelde alles wat los en vast zat. Toen in mijn
eigen dissertatie in 1995 in het kaft een drukfout was geslopen die hersteld moest worden, vroeg Kees mij of hij
wel een exemplaar mét drukfout mocht hebben naast de herstelde druk. Dat zegt iets over zijn verzameldrift. Zijn
maatschappelijke betrokkenheid uitte zich in een verschillende bestuurlijke functies. Zo was hij o.a.
penningmeester van de Vereniging van Vrienden van Museum Kam (nu onderdeel van Museum Valkhof) te
Nijmegen. Kees werd in 2003 penningmeester van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën, toen na het
vertrek van Albert van der Heide en Resianne Smit van Gelder Fontaine een heel nieuw bestuur nodig was.
Kees was een zeer aimabele man, met een prettige inhoudelijke inbreng in het bestuur, hoewel de functie van
penningmeester duidelijk meer van hem eiste dan hij had voorzien. In de jaren 2003 tot 2007 waarin Kees en ik
samen met Harry van der Linden ( )ז"לen Frits Hogewoud Frits Hoogewoud het bestuur vormden heb ik Kees leren
waarderen als geleerde en als mens.
We zien in dankbaarheid terug op wat Kees Verdegaal voor ons Genootschap heeft betekend en wensen zijn vrouw
Marion sterkte bij dit grote verlies.

Dineke Houtman

Proefschrift over een Joodse muziekstijl
Niels Falch
In mei 2020 verdedigde ik mijn
proefschrift From Oy to Joy: Jewish
Musical Style in American Popular
Songs, 1892-1945 in een deels
online ceremonie vanwege COVID19
aan
de
Rijksuniversiteit
Groningen. In mijn proefschrift
betoog ik dat in de eerste helft van
de twintigste eeuw Joodse
immigranten uit Rusland en OostEuropa en hun nakomelingen
collectief een Joodse muziekstijl
ontwikkelden die de Amerikaanse
populaire muziek zou veranderen.
Joodse componisten zoals Harold
Arlen, Irving Berlin, George
Gershwin, en Jerome Kern maakten
(bewust en onbewust) gebruik van stereotiepe elementen uit het brede
spectrum van de Asjkenazische Joodse muziek. Zij verwerkten elementen uit
cantillatie (laajenen), bruiloftsmuziek en volksliederen, eerst in Jiddische
theaterliedjes en later in Broadway musicals. In de jaren 1930 schreven
liedjesschrijvers hits die deze Joodse muziekstijl weerspiegelden, waaronder
“Blue Skies,” “Donna Donna,” “I Love You Much Too Much,” “My Heart
Belongs to Daddy” en “Summertime” (afgeleid van een Jiddisch
bedelaarsliedje). Sindsdien is deze manier van songwriting echter niet
systematisch geanalyseerd, noch geconceptualiseerd als een historisch
relevante muzikale stijl in de popmuziek.
Het hoogtepunt van de Joodse muziekstijl vond plaats aan het eind van de
jaren dertig van de vorige eeuw toen het lied “Bei Mir Bist Du Schön” van de
Andrews Sisters de wereld veroverde. Als je dit lied muzikaal analyseert, kom
je veel elementen tegen die je ook in de traditionele Joodse muziek terug
hoort, zoals de stijgende kleine sext, de mid-tempo mineur, ruimte voor een
patch/clap, en het bulgar ritme. De Joodse muziekstijl werd op een gegeven
moment zo populair dat ook Afro-Amerikaanse artiesten zoals Cab Calloway,
Slim and Slam, en zelfs Billie Holiday liedjes in deze stijl zongen. Bovendien
schreef de niet-Joodse Cole Porter een heel repertoire van wat hij "Jewish
tunes" noemde.
Zonder het bestaan van een Joodse muziekstijl, was er geen Fiddler on the
Roof, geen Yentl van Barbra Streisand, geen Schindler’s List en geen West Side
Story dat aanvankelijk East Side Story genoemd werd, gebaseerd op de
verhouding tussen Joden en Katholieken in New York’s Lower East Side. De
Joodse muziekstijl heeft vanaf de vorige eeuw zijn intrede gedaan in de
populaire muziek en is nog dagelijks overal in de wereld te horen.

Niels Falch is wetenschappelijk onderzoeker bij het Kunst, Cultuur en Media
departement van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Vanuit het bestuur …
Besturen in corona-tijd is een kwestie van vallen, opstaan en creatieve alternatieven bedenken. Verschillende
geplande bijeenkomsten moesten helaas uitgesteld worden, zoals onlangs nog het mini-symposium over het Requiem
van Theresienstadt, en dat voor de tweede keer. Toch zit het bestuur niet stil. Het genootschap is nu financieel gezond
en de website is weer in de lucht, zie: https://joodsestudies.nl/ Hopelijk kunnen we met steun van een of meer
fondsen ook de pagina’s over onderwijs en onderzoek op de website binnenkort vullen.
Op 16 november vond de eerste NGJS-conferentie plaats, helaas online en in verkorte vorm met een mooie lezing van
Niels Falch, georganiseerd door Jessica Roitman, Lieve Teugels en Albertina Oegema van VU en PThU. We hopen snel
een instelling te kunnen strikken voor de NGJS-conferentie van 2022. Het bestuur is nu vooral bezig met de follow up
van de studiedag over de toekomst van de Joodse studies in Nederland (7 april 2021). De conceptversie van het
rapport De stand van zaken Joodse studies in Nederland 2008-2021 is gereed en het bestuur zal dit binnenkort met
de samenstellers, Lieve Teugels, Leo Mock en Martijn Stoutjesdijk bespreken, waarna het ongetwijfeld ook voor de
leden beschikbaar komt.
Jan Willem van Henten, Voorzitter NGJS

Algemene nieuws, calls for papers en vacatures
PhD Position (4 years, 1,0 fte), University of Groningen
Supervisors: Prof. Onno van Nijf (Groningen), Prof. Mladen Popovic (Groningen) and Prof. Olivier Hekster
(Radboud University). De deadline is 24 april, 2022. Voor meer informatie zie:
https://anchoringinnovation.nl/jobs/anchoring-empire-and-the-world-of-ancient-judaism
Presentatie Onderzoeksagenda Joods Nederland
Op 14 oktober jl. werd in het Joods Museum de Onderzoeksagenda Joods Nederland gepresenteerd. Hierin wordt
door twee organisaties, Joods Maatschappelijk Werk en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, een
vijftal thema’s geselecteerd waarop verder onderzoek gedaan moet worden. Die thema’s zijn ingegeven door
maatschappelijke relevantie en relevantie voor de brede joodse gemeenschap in Nederland. Het idee is dat rond
die thema’s coalities ontstaan van Joods maatschappelijke organisaties en het academische veld.
Via deze link kan kennisgenomen worden van de Onderzoeksagenda:
https://joodswelzijn.nl/nieuws/onderzoeksagenda-joods-nederland-gepresenteerd. NGJS-leden kunnen
vervolgens kijken of zij zelf op een van deze thema’s aanslaan en daarover in contact treden met JMW en/of
ARQ voor de verdere uitwerking.
Joodse Studies conferenties
Het Achttiende Wereldcongres van Joodse Studies zal plaatsvinden in de Hebrew University in Jeruzalem van 8
tot 12 augustus 2022. Geleerden uit alle vakgebieden van Joodse Studies worden uitgenodigd om deel te nemen
aan het congres. Voor meer informatie zie: https://www.jewish-studies.org/registration/
De European Association for Jewish Studies (EAJS) beurzenprogramma stelt twintig £400 beurzen beschikbaar
voor volledig betaalde leden en studentleden van de EAJS om hun reis- en verblijfskosten te dekken voor het
bijwonen van de Wereldcongres van Joodse Studies om een paper te presenteren. De deadline is 9 januari 2022.
Voor meer informatie zie: https://www.eurojewishstudies.org/news/eajs-wcjs-bursary-programme-2022/
De 14e Contactdag Joodse Studies aan het Instituut voor Joodse Studies van de Lage Landen zal bij de Universiteit
Antwerpen op donderdag 12 mei 2022 plaatsvinden. De organisatoren nodigen papers en/of sessies uit over
Joodse Studies in de Lage Landen. Voorstellen hoeven niet beperkt te zijn tot een specifieke historische periode
en presentaties kunnen onderhanden werk bevatten. De deadline is 15 januari 2022. Voor meer informatie zie:
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ijs/lezingen-en-conferen/conferenties-20212022/contactdag/
Vanwege de pandemie zal de European Association for Jewish Studies (EAJS) Congress in Frankfurt in 2023
plaatsvinden en niet in 2022, zoals gepland. De datum wordt later bekend gemaakt.

