PROGRAMMA

7 juni 2013

symposium

13.00 uur

INLOOP

13.30 uur

Opening, dr. Ludy Giebels & prof. dr. Judith Frishman

13.40 uur

Documentaire

		De Bund: een eeuw lang utopisme (1997)

		

		

Starring: Rena Fuks

ter nagedachtenis aan

14.15 uur

Prof. dr. Karin Hofmeester, De kroon op het werk: de

RENA FUKS-MANSFELD

		

ontsluiting van 700 Jiddisje brieven uit de collectie

		

van het IISG

14.35 uur

Dr. Gerben Zaagsma, Op zoek naar de Joodse

		

vrijheidsstrijder. Joodse vrijwilligers in de

		

Internationale Brigades tijdens de Spaanse

(1930 - 2012)

		Burgeroorlog (1936-39)

Op 27 november 2012 is op 81-jarige leeftijd de
historica en oud-hoogleraar Joodse Geschiedenis Rena Fuks-Mansfeld overleden. Volgens haar
eigen wens is ze in besloten kring gecremeerd. Wij
hebben gemeend dat aan haar dood niet
zomaar voorbij kan worden gegaan en dat zij in brede
professionele kring herdacht zou moeten worden.
Rena Fuks was immers vanwege haar grote
eruditie, tolerante non-conformisme en haar
meisjesachtige
charme,
een
indrukwekkende
persoonlijkheid. Zelf hield zij niet zo van
gelegenheidsstudiedagen,
maar
ze
zou
ongetwijfeld geroerd zijn geweest door het
enthousiasme van diegenen die wij om hun
medewerking vroegen. Het is daarom met veel
plezier, maar ook met een zekere weemoed, dat we u
dit middagsymposium aanbieden.
Ludy Giebels

-

Wally de Lang

-

Pauline Micheels

15.00 uur

PAUZE

15.30 uur

Dr. Hans Goedkoop, ‘Mevrouw Fuks is niet dood’. 		

		

Een persoonlijke herinnering

15.45 uur

Dr. Shanti van Dam, ‘Noblesse oblige’,

		

Theodore Reinach (1860-1928), een Joodse

		

intellectueel in Frankrijk

16.15 uur

Dr. Pauline Micheels, Rena Fuks en Henriette 		

		

Boas, insiders als outsiders

16.30 uur

Vragen & discussie

17.00 uur

AFSLUITING & BORREL
Moderator: Prof. Dr. Judith Frishman
hoogleraar Jodendom Universiteit Leiden

aanmeld en: lu dygiebels @xs 4all.nl
Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Singel 425, 1012 WP Amsterdam
De zaal is rolstoeltoegankelijk. Heeft u hulp nodig? Bel 020-6249864

