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Het Menasseh ben Israel Instituut – 2020 

Het MbII voor joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies is een 
academisch samenwerkingsverband tussen de UvA en het JCK. 

 
Vanwege de coronacrisis moesten in 2020 verschillende evenementen worden afgezegd of 
uitgesteld. Gedurende het jaar zijn er gesprekken gevoerd met de VU waarin is besloten dat 
de VU, naast het JCK en de UvA participant wordt van het MbII. Dit wordt pas effectief in 
2021. In het kader van deze hernieuwde samenwerking zullen onder meer twee leerstoelen 
joodse studies gevestigd worden, een aan de UvA en een aan de VU. 

Activiteiten: 

14e Amsterdam Yiddish Symposium: Yiddish Knights (23 januari) 

Met medewerking van Marion Aptroot, Oren Cohen Roman, Astrid Lembke en Miriam 
Edlich-Muth. In november verscheen een publicatie met de lezingen van het symposium.  

Online interview met Emanuel Tov in samenwerking met Crescas (9 september) 

Over het raadsel van de Hebreeuwse bijbel. Emanuel Tov werd geïnterviewd door Bart 
Wallet. Terug te luisteren en te zien via https://www.crescas.nl/cursussen/b1z/Op-zoek-naar-
het-raadsel-van-de-Hebreeuwse-Bijbel-met-Emanuel-Tov/ 

Online lezing door Tehilah van Luit in samenwerking met Stichting Morasha (19 november)  

Over Asjkenazisch-Sefardische toenadering in het Amsterdam van de late 18e eeuw. Terug te 
luisteren en te zien via https://mbii.nl/terugluisteren/ 

Herlancering Studia Rosenthaliana  

Het Menasseh ben Israel Instituut heeft het tijdschrift Studia Rosenthaliana opnieuw 
gelanceerd, nu als een ‘double-blind peer-reviewed fully “diamond” open access academic 
journal’, uitgegeven door Amsterdam University Press. Het MbII vormt het 
redactiesecretariaat. 

Het tijdschrift zal twee keer per jaar uitkomen. In 2020 is begonnen met het dubbelnummer 
The Jewish Bookshop of the World; Aspects of Print and Manuscript Culture in Early Modern 
Amsterdam, onder gastredacteurschap van Theodor Dunkelgrün. Te lezen via 
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/stros# 
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Ter gelegenheid daarvan is een podcast gemaakt waarin Emile Schrijver Theodor Dunkelgrün 
interviewt, terug te luisteren via https://mbii.nl/terugluisteren/ 

Lancering nieuwe website www.mbii.nl 

Publicatie: 

Marion Aptroot (ed.) Yiddish Knights; Amsterdam Yiddish Symposium 14. 
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