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Geachte leden en belangstellenden,
In deze folder bieden wij u het programma van onze afdeling aan voor het komende
seizoen. Met dit programma streven wij ernaar onze kennis over Israël en het
Jodendom te verbreden en te verdiepen. De bijeenkomsten vinden plaats in de grote
zaal van de fraaie Synagoge van Zwolle. De avonden zijn voor leden gratis. Ook nietleden die belangstelling hebben voor het onderwerp van een lezing, zijn van harte
welkom. Voor hen bedraagt de toegang € 7,50 per avond. Voor speciale bijeenkomsten
zoals de Samuel Hirschlezing zal van alle deelnemers een entreebijdrage worden
gevraagd. Wij hopen u weer bij onze bijeenkomsten te mogen begroeten.
Eerste bijeenkomst
Datum:
Woensdag 3 oktober 2018.
Aanvang:
19.30 uur in de Synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle.
Thema:
Israël actueel
Onderwerp: 70 Jaar Joodse identiteit van de staat Israël
Dit jaar bestaat Israël 70 jaar als Joodse Staat, maar ook als een
democratie die vele minderheden een plek geeft. Hoe weet Israël dat al
70 jaar te verenigen? En wat houdt de Joodse identiteit van het land in?
Verschillende Joodse stromingen hebben daarover heel verschillende
ideeën. Hoe moet Israël eruit zien: modern-democratisch of traditioneel
Joods? Veel Israëliërs vinden dit drama, dat ook gezinnen treft,
zorgwekkender dan het conflict met de Palestijnen. In deze lezing wordt
uiteengezet hoe diverse groepen in Israël met elkaar worstelen om de
identiteit van hun land.
Spreekster: Drs. Els van Diggele is historica, journaliste en onafhankelijk
onderzoekster van Israël en de Arabisch-Palestijnse gebieden. Ze schreef
een drieluik over interne conflicten in dit gebied waarover ze regelmatig
lezingen houdt en cursussen geeft. Haar laatste boek is onlangs
genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Veel tijd brengt ze in het
gebied zelf door om haar gegevens te verzamelen.
Muziek:
Harprecital met Israëlische en Jiddische liederen
Omdat onze Jom Ha’atsmaoetviering in het voorjaar niet doorging en we
alsnog aandacht willen besteden aan het 70-jarig lustrum van de Staat
Israël, wordt deze avond muzikaal omlijst met Israëlische en Jiddische
muziek op de moderne versie van koning Davids instrument, de harp.
Harpiste:
Suzanne Zijderveld (1990) rondde in 2016 haar master succesvol af aan
het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Zij won diverse prijzen waaronder
de eerste prijs bij het Tristan Keuris Kamermuziekconcours, samen met
mandolinist Ferdinand Binnendijk (samen vormen zij Duo Corelli).
Naast de uitvoerende praktijk is Suzanne momenteel bezig met de studie
Docent Muziek aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en
geeft zij harples bij Muziekschool de Rover en in regio Rotterdam.

Tweede bijeenkomst
Datum:
Woensdag 21 november 2018.
Aanvang:
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle.
Thema:
Joodse filosofie
Onderwerp: Hoe Joods was Spinoza?
In 1656 werd Spinoza door de Portugees Joodse gemeente waar hij toe
behoorde officieel geëxcommuniceerd. Hij mocht op geen enkele manier
nog contact houden met zijn geloofsgenoten. Zijn belangrijkste werken
schreef hij na zijn verbanning in het Latijn en hij werd begraven bij een
kerk. Kortom, bij zijn dood was er nog weinig Joods aan Spinoza. Meer
dan een eeuw lang werd hij dan ook vrijwel verzwegen door de Joodse
gemeenschap. Maar vanaf halverwege de 18e eeuw ontstond er
langzaam Joodse interesse en in het begin van de 20ste eeuw werd hij
door veel Joden gezien als een ware joodse held. Hoe moeten wij deze
verandering duiden? En wat zegt dat ons over de vraag hoe Joods
Spinoza nu was?
Spreker:
Dr. David Wertheim is historicus en directeur van het Menasseh ben
Israel Instituut, een academisch samenwerkingsverband tussen het Joods
Historisch Museum en de Universiteit van Amsterdam.
Derde bijeenkomst
Datum:
Woensdag 30 januari 2019.
Aanvang:
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle
Thema:
Jodendom en kunst
Onderwerp: Rembrandt en het Jodendom
In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt
een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de
filosoof Spinoza en met rabbijn Menasse ben Israël. In zijn schilderijen
zag men soms zelfs sporen van Joodse mystiek (kabbala) en
verwijzingen naar het Jodendom. De mensen uit Rembrandts dagelijkse
omgeving, de Amsterdamse Jodenbuurt, zouden zijn inspiratiebron zijn
geweest voor vele tekeningen en portretten. Maar klopt dit beeld? In het
verleden hadden tientallen van zijn schilderijen Joodse titels zoals
bijvoorbeeld ‘Het Joodse Bruidje’. Gaat het hier wel om een Joods
liefdespaar? In deze lezing wordt deze mythe ontrafeld en gaat Christine
Walraven op zoek naar de ware ‘Joodse’ Rembrandt.
Spreekster: Drs. Marie Christine Walraven studeerde kunstgeschiedenis in
Leiden. Zij is als docent verbonden aan Kunst&Co-Uden en houdt
regelmatig lezingen over kunsthistorische onderwerpen.

Vierde bijeenkomst
Datum:
Woensdag 27 maart 2019.
Aanvang:
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle.
Thema:
Israël actueel (de Palestijnse samenleving)
Onderwerp: We haten elkaar meer dan de Joden
Hoe komt het dat wij zo weinig weten van de Palestijnse samenleving?
Welke groepen strijden om de macht? Hoe komt het dat zij na 70 jaar
nog altijd geen eigen staat hebben, terwijl zij alleen al uit 28 Europese
landen decennialang miljarden aan steun krijgen? Voor het onderwerp
van deze lezing sprak Els van Diggele met goed geïnformeerde
Palestijnen met lef over hun onderlinge rivaliteit en hun eigen bezetting.
Ze publiceerde het boek We haten elkaar meer dan de Joden : Tweespalt
in de Palestijnse samenleving dat onlangs is genomineerd voor de Libris
Geschiedenisprijs.
Spreekster: Drs. Els van Diggele is historica, journaliste en onafhankelijk
onderzoekster van Israël en de Palestijnse gebieden. Ze schreef een
drieluik over interne conflicten in dit gebied waarover ze regelmatig
lezingen houdt en cursussen geeft. Veel tijd brengt ze in het gebied zelf
door om haar gegevens te verzamelen.
Overige bijeenkomsten
Over de Samuël Hirschlezing die dit jaar gehouden wordt op zondag 11 november
2018, vindt u infomatie op de website www.judaica-zwolle.nl. Over de viering van
Jom Ha’atsmaoet in het voorjaar van 2019 zullen we u te zijner tijd nader informeren.
Wat is het Genootschap Nederland-Israël?
Het Genootschap Nederland-Israël (GNI) is een landelijke vereniging die tot doel heeft
belangstelling voor en kennis over Israël en het Joodse volk op te wekken en te
verspreiden. Het GNI heeft plaatselijke afdelingen o.a. in Zwolle/Overijssel.
Informatie over het GNI en haar afdelingen is te vinden op de website www.hetgni.nl.
Wilt u meer informatie over het GNI Zwolle/Overijssel?
Mocht u meer willen weten over onze afdeling van het Genootschap Nederland-Israël,
dan kunt u bellen met ons bestuurslid Henk Hoeksema (038–4533575) of mailen met
onze secretaris Rien van Oort (secretariaat@gni-zwolle.nl).
Lidmaatschap en belangstellenden
Het lidmaatschap van het Genootschap Nederland-Israël staat open voor allen die de
staat Israël en de Joodse cultuur een warm hart toedragen. De contributie bedraagt
€ 20,00 per jaar. Daarvoor krijgt u vier interessante lezingen/presentaties. Wilt u zich
opgeven als lid van onze afdeling of kent u iemand die geïnformeerd wil worden over
onze avonden? Dan kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer of
e-mailadres. Niet-leden kunnen onze bijeenkomsten bijwonen voor € 7,50 per avond.

