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Joshua Sobol of de stok 
in het hoenderhok 

KNS 
programmeerde 
dit jaar Sobols 
"Ghetto". Het 
Haïfa theater, 
waar Sobol 
directeur is, was 
in ons land te gast 
met een ander van 
zijn stukken "De 
Palestijnse". Luk 
Van den Dries 
had een gesprek 
met deze auteur 
die binnen de 
actuele joodse 
problematiek een 
controversiële 
plaats inneemt. 

De Palestijnse -
Leora Riulin en 

Roberto Pollack -
Haifa Municipal 

Theater-Foto 
Morel Derf Ier 

Joshua Sobol is de auteur van Ghet-
to, een documentair stuk over het 
leven tijdens WO II in het joodse 
getto in Vilna, een stuk dat in de 
produktie van de KNS dit seizoen 
uitgroeide tot een publiek succes. 
Maar Sobol is ook de directeur van 
het Haïfa theater, met o.a. het Ha-

bima theater behorend tot de vier 
grote theatergezelschappen van Is-
raël. En Sobol is een Israëlisch au-
teur die naast Ghetto ook een aantal 
stukken schreef over problemen van 
de hedendaagse Israëlische samenle-
ving. 

In al deze functies lokt Joshua 
Sobol controverses uit. Hij toont 
een getto waarin de joden niet enkel 
slachtoffer zijn van de nazi-terreur, 
maar waarin de bevolking vooral in 
leven tracht te blijven, met o.a. col-
laboratie en eigengewin naast hoger 
geschatte menselijke waarden. Als 
directeur neemt hij ook Palestijnse 
acteurs in dienst en speelt hij stuk-
ken voor de Arabische bevolking. 
En de auteur Sobol gaat het com-
munautaire spanningsveld niet uit 
de weg: in De Palestijnse waarmee 
het Haïfa theater een Europese 
tournee maakte en in de KNS te gast 
was, pleit hij voor integratie en een 
zachte aanpak van het Israëlisch-
Palestijnse conflict. De gespleten 
politieke houding over deze kwestie 
kwam ook tot uiting in de reacties 
op de produktie: een storm van pro-
testen uiteraard, maar ook een mas-
sale publieke belangstelling en een 
officiële onderscheiding voor de 
hoofdactrice. Ook de Europese 
joodse gemeenschap liet zich niet 
onbetuigd. In Düsseldorf werd de 
opvoering afgelast, in Antwerpen 
werd er telefonisch gedreigd. Sobol 
vermoedt dat er gestookt werd van-
uit Israël. Verontwaardigd, maar 
met ook iets van zijn ex-journalis-
tieke nieuwsgierigheid belooft hij 
het te zullen uitzoeken. 

Ik begin het gesprek met de vraag 
naar de plaats van de cultuur in een 
land dat permanent in staat van 
oorlog verkeert. Joshua Sobol: "E r 
is een enorme belangstelling voor de 
hedendaagse cultuur in Israël, voor-
al voor literatuur en theater. On-
langs verschenen er b.v. een vijftal 
romans die onmiddellijk een ver-
koop haalden van 20 a 35 000 exem-
plaren, wat veel is voor een klein 
land. Theater vormt het actiefste 
deel van de Israëlische cultuur. In 
Haïfa b.v., een stad van 300000 in-
woners, zijn er 30000 mensen gea-
bonneerd op ons theater. Dat bete-
kent dat we 45 voorstellingen moe-
ten spelen alleen al om aan de abon-
neevraag te voldoen. Een stuk dat 
uitgekozen wordt door "Kunst voor 
het volk" (een ministerieel organis-
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