CHAZZAN PAUL GORIN
1916-1992
Paul Gorin werd op 18 juli 1916 in Leipzig geboren. Zijn ouders,
Russische Joden, hadden een groothandel in bont. Paul ging in Leipzig
naar een traditioneel Joods gymnasium en begon op jonge leeftijd met
zingen bij het Thomanerkoor in Leipzig. Halverwege de dertiger jaren
vluchtte Paul overhaast naar Italië, waar hij aan het Conservatorium
Santa Cecilia in Rome klassieke zang ging studeren.
Nadat hij zijn opleiding had voltooid trad hij geregeld op als operazanger in Italië, o.a. in
Parma en in Praag. In die tijd veranderde Paul zijn oorspronkelijke naam Gildingorin. De
directeur van de opera in Praag vond zijn naam te lang, en dus werd het Gorin. Deze naam
zou Paul altijd behouden.
De oorlog brak uit en Paul werd geïnterneerd in het kamp Ferramonti, in Calabrië.
Na zijn bevrijding vertrok Paul met de eerste legale boot, de ‘Battery’, naar Israël. Hij zette
hij zijn carrière voort aan de Opera in Tel Aviv en trad op in het hele land. Als Joodse
zanger reisde hij met het Palestine Philharmonic Orchestre naar Egypte, waar het orkest
voor het eerst optrad.
In 1951 vertrok Paul naar de Verenigde Staten. Hij strandde echter in Nederland omdat hij,
geboren in Leipzig, geen visum kreeg voor de VS. Eenmaal in Nederland werd hem een
engagement bij de Nederlandse Opera in Amsterdam aangeboden. Op 23 augustus van dat
jaar trad Paul voor het eerst op met het gezelschap in het Kurhaus in Scheveningen. Hij zou
verbonden blijven aan de Nederlandse Opera totdat deze in 1955 werd opgeheven.
Kort na zijn aankomst in Nederland leerde Paul Hella kennen, met wie hij in 1955 trouwde.
In de zestiger jaren trad Paul ook op in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn met de musical
Anatevka, waar hij de rol van Tevje vervulde.
In 1969 werd Paul chazzan bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. In deze functie
leidde hij ook andere chazzaniem op, alsmede jongens en meisjes voor hun bar- en bat
mitswa. Ook zong Paul regelmatig tijdens de diensten in de kleinere liberaal joodse
gemeenten in het land. Zijn flair en élan als
operazanger en zijn specifieke humor maakten hem
tot een kleurrijke persoonlijkheid binnen de LJG.
In 1986 sloot hij zijn carrière als chazzan af. Paul
Gorin overleed op 1 april 1992 in Amsterdam.

