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Leo Levie, Shani, Brieven aan mijn kleindochter, Leiden, 2011. 58 pag. 
Uitgegeven in eigen beheer. ISBN 978-90-817150-1-0

De auteur, oud-redactiesecretaris van Misjpoge, 
heeft zich sinds 1978 ingezet voor de Joodse Ge-
meente Leiden. In dat jaar trad hij aan als tweede 
secretaris, later werd hij secretaris en coördinator 
van het Joods Studiecentrum Leiden. In Shani 
laat Leo Levie, door middel van krantenknipsels, 
heel veel foto’s, teksten van toespraken etc., zijn 
kleindochter zien wat haar opa heeft gedaan in het 
dagelijks leven. Veel belangrijker voor alle andere 
lezers dan Shani zelf, is natuurlijk het tijdbeeld dat 
geschetst wordt in dit boek. Dertig jaar geschiede-
nis van de Joodse Gemeente Leiden met als enkele 
hoogtepunten de restauratie van de begraafplaats in 

Katwijk en de Leidse parochot (voorhangen van de Heilige Arke), en de over-
dracht van oorlogsarchieven aan de Gemeentelijke Archiefdienst Leiden. En 
direct na Levie’s aantreden de restauratie van de Leidse synagoge in 1978. 
Tussendoor geeft de auteur in brieven aan zijn kleindochter commentaar op 
het reilen en zeilen van de gemeente, belangrijke personen die daarbij een rol 
speelden en zijn eigen rol in het geheel. Persoonlijk had ik graag nog meer 
van dit alles gezien. Meer geschiedenis, meer anekdoten en misschien nog 
meer eigen verhaal van Leo Levie zelf. Maar het tekent de auteur, bescheiden 
als hij is, dat hij het hier bij heeft gelaten. Een mooi boek, fraai uitgevoerd en 
met inhoud; daar kan Shani trots op zijn.

Harmen Snel

Lezingen en cursus in het Stadsarchief Amsterdam

Naar aanleiding van de tentoonstelling In Memoriam worden op vier 
zondagen (om 15 uur) gratis lezingen met gastsprekers verzorgd:
– 15 januari: In Memoriam (Guus Luijters)
– 5 februari: Jodenjagers (Ad van Liempt)
– 19 februari Joods Amsterdam 1600-1890 (Joël Cahen)
– 4 maart: Herinneringen aan Joods Amsterdam (Salvador Bloemgarten) 

In februari verzorgt het Stadsarchief Amsterdam een cursus Joodse 
genealogie. De cursus kost € 60,–. Data: 1, 8, 15 en 22 februari (15-17 
uur). Opgeven: archiefcursus@stadsarchief.amsterdam.nl


