Het Genootschap Nederland-Israël, afd. Leeuwarden, organiseert in samenwerking met het dr. Fuks Studiecentrum
een serie lezingen in de Gysbert Japixseal in Tresoar op onderstaande dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur.
1.

Lezing van de heren Gerrit Keunen, oud-senior consulent Molens en Waterbouwwerken van de Rijksdienst
Monumentenzorg i.s.m. molenbouwer Willem Dijkstra en Arjen Lont, dir. Bouwbedrijf Lont BV op 17
september 2013 met als onderwerp 'De Renovatie En Herbouw Van De Montefiore Molen In Jeruzalem'.
Op initiatief van de heer Keunen werden er samen met ir. Herman Schotanus plannen ontwikkeld om deze
graanmolen van Jeruzalem uit 1858 van de Brits-Joodse filantroop Montefiore in oude luister te herstellen nadat het
door de geschiedenis heen in groot verval was geraakt. De Stichting 'Christenen voor Israël' steunde het project
volledig als een manifestatie van vriendschap tussen Nederland en Israël. De bouwkundige uitvoering werd
gerealiseerd door molenbouwer Willem Dijkstra uit Sloten en aannemer Arjen Lont uit St.-Anna Parochie. Bij de
officiële van dit buitengewone en enorm omvangrijke project werd het dankwoord gesproken door premier
Netanyahu.

2.

Lezing van drs. Karin Daalderop op 22 oktob.er 2013 met als onderwerp 'Kabala, Kunst en Filosofie'.
Na een opleiding aan de kunstacademie, studeerde Karin Daalderop filosofie in Groningen en werkte na haar
afstuderen een aantal jaren in het voortgezet onderwijs. Later studeerde zij ook nog Hebreeuws aan de UvA in
Amnsterdam. Zij geeft lezingen door het hele land over thema’s die op het snijvlak van filosofie, ethiek, Jodendom,
kabbala en joodse taalmystiek liggen. Daarnaast schrijft zij ook als freelancer voor kranten en tijdschriften. In
Trouw kan men een aantal artikelen vinden over de Zohar, het belangrijkste kabbalistisch boek, verder ook een
artikel over Freud en de kabbala en over Rashi, een joodse bijbelcommentator, die wereldwijd bekend is.

3.

Lezing van rabbijn drs. W.J.E. Van Dijk op 26 november 2013 met als onderwerp 'De Bijbelcode' en 'Joodse
humor'.
Rabbijn Van Dijk behaalde zijn doctoraal geschiedenis aan de universiteit van Utrecht en gaf na zijn studie
geschiedenisles en maatschappijleer aan het mbo en het Nederlands Israëlitisch Seminarium te Amsterdam, was
voorganger van de NIG te Haarlem, chazan in Amsterdam en legerrabbijn. Ook verzorgt deze welsprekende,
orthodox-joodse rabbijn veel lezingen over een keur van uiteenlopende onderwerpen op verschillende plaatsen in
het land. Zo leverde hij bijvoorbeeld ook zijn bijdrage aan de Samuël-Hirsch lezing van de Stichting Judaïca Zwolle,
maar treedt hij uiteraard ook op vele, andere plaatsen op. Een aantal door hem behandelde onderwerpen zijn
bijvoorbeeld: creatie versus evolutie, reïncarnatie in de thora, geheime codes van de thora, kabbala en dagelijks
leven, verschillende kijk van het jodendom op de staat Israël, de joodse kijk op de Messias, het onbegrijpelijke van
de geschiedenis, vocale bijdragen, verschillende joodse cursussen ( sjioereim), enz., enz..

4.

Lezing van Esther Voet, directeur van het CIDI op 21 januari 2014 over het onderwerp 'De actuele
ontwikkelingen in het Midden-Oosten'.
Zij werkt al meer dan 20 jaar in de journalistiek. De Telegraaf, Reed Elsevier, Margriet, vdBJ, het Nederlandse Rode
Kruis, GMG (Miljonair, Jackie, Joods Journaal/Jaarboek, JFK en Green.2), VCK Zeereizen en Vivenda Magazine.
Ook schreef ze een aantal boeken. Ze bedacht, ontwikkelde en presenteerde het RTL-programma ‘De reis naar
binnen’ en verzorgde ook de eindredactie. In 1995 startte ze met een opleiding tot counselor, een vak waarin ze
iveel ervaring heeft opgedaan. Persoonlijke ontwikkeling is een grote passie van Esther, fotografie en de
Nederlandse taal en nog vele andere vaardigheden: kortom een veelzijdige persoonlijkheid. Verder zat ze als
hoofdredacteur in de redactie van het het Nieuw Israelitisch Weekblad en was daarna kort voorzitter. Thans is ze na
haar NIW periode aangesteld als directeur van het CIDI na het vertrek van Ronny Naftaniël.

5.

Lezing en voordracht van oud Leeuwarder mr. Alphons Katan op 18 februari 2014 over het onderwerp
'Slagboom tussen dood en leven' (tevens boektitel van zijn boek).
Dit boek is het levenverhaal van Alphons Katan. Hij woonde als enig kind van een joods (niet-gelovig) echtpaar in de
Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden. Zijn gehandicapte vader was econoom, gaf privélessen en werkte als vertaler.
Als zijn ouders in 1942 kort na elkaar worden gearresteerd, krijgt hij onderdak bij bejaarde joodse vrienden van het
gezin. Met dit echtpaar komt hij terecht in kamp Westerbork, waar hij een half jaar verblijft. Wanneer een tante de
Duitsers weet te overtuigen dat haar neefje half-joods zou zijn, wordt hij vrijgelaten. Hij overleeft de oorlog in Den
Haag en Leiden. Zijn moeder wordt vermoord in Auschwitz, zijn vader in Gusen, een nevenkamp van Mauthausen.
In dat kamp is zijn vader het slachtoffer van de medische experimenten van de Nazi's. Als Alphons in 1994 foto’s van
zijn vader in kampkleding en een foto van diens skelet ontdekt, begint hij een zoektocht naar het skelet en eist hij
een verbod op het gebruik van de foto’s. De schrijver studeerde na de oorlog rechten in Leiden en ontwikkelde zich
tot een succesvol manager en tot raadslid en wethouder in de Bilt. Hij was en is nog actief op maatschappelijk
terrein, o.a. als gastspreker voor Herinneringscentrum kamp Westerbork.

6.

Lezing van oud-hoofdkrijgsmachtrabbijn J.J.P. Boosman op 18 maart 2014 over het onderwerp 'Psalmen In
De Joodse Traditie'.
Jochanan Boosman was Hoofdkrijgsmachtrabbijn. Hij studeerde ondermeer Staatkundige Geschiedenis en volgde
modules Hogere Militaire Vorming en de Leergang Hogere Defensie Studies aan de Nederlandse Defensie
Academie/ Instituut Clingendael.

7.

Jaarvergadering van het Genootschap Nederland-Israël, afd. Leeuwarden op 8 april 2014
Locatie: Aanloophuis in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden.

Inlichtingen: Æ. Stienstra, secretaris, Arjen Roelswei 10, 9071 XK Oude Leije,  0518-421512, secretaris@gnileeuwarden.nl
A. Alberda, voorzitter, Het Emplacement, Wijnhornsterstraat 150, 8932 EZ Leeuwarden,  058-8448066, voorzitter@gnileeuwarden.nl

