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Inleiding
Bijgaand het inhoudelijk verslag van het Yiddish Waves Festival 2018 en een korte toelichting op de
activiteiten gedurende het festival.
Het kan zijn dat ik mijn doel nooit zal bereiken
Het kan zijn dat mijn boot nooit zal aankomen
Maar het is niet van belang of ik de oever haal
Wat telt is de reis zelf over een zonnige weg.
Uit Zol Zayn, een Jiddisch lied geschreven door Josef Papiernikow

Jiddische cultuur, monument vol energie
Voor de Tweede Wereldoorlog kende Europa ruim 10 miljoen Jiddisch sprekende burgers.
Tijdens de oorlog werd het overgrote deel daarvan door de Nazi’s vermoord. Helemaal weg
is de Jiddische cultuur nooit geweest en heeft zij overal in Europa haar sporen achtergelaten.
Nu, in 2017, is er een toenemende belangstelling voor de taal, de muziek, de literatuur en
het theater dat voortkwam uit de geheel eigen cultuur van de vaak eenvoudige Joden uit
met name Oost-Europa. Jiddische cultuur staat als vanzelf in het teken van herdenken en
herinneren maar tegelijkertijd inspireert zij nog steeds velen en vormt zij een oneindige bron
vol levensenergie.

Gemeenschap & diversiteit
Yiddish Waves sluit met het thema ‘Heymishkeyt’ (je thuis voelen) nauw aan bij het centrale
thema ‘Iepen Mienskip’ (open gemeenschap) van Leeuwarden-Fryslân 2018 en meer
specifiek bij het programma Gemeenschap & Diversiteit. De projecten in dit programma gaan
over de bindende kracht van een gemeenschap en het vieren van diversiteit. Over hoe
mensen met verschillende eigenschappen en culturele achtergronden met elkaar kunnen
samenleven.

Heel Europa klinkt door het Jiddisch heen
Yiddish Waves wil het in de Jiddische cultuur besloten gemeenschapsgevoel, de solidariteit,
de warmte, de humor aan zoveel mogelijk mensen doorgeven en daarmee een tegenwicht
bieden tegen de groeiende verkilling, en afstand tussen mensen en groepen, in een Europa
waar populistische en nationalistische partijen een toenemende invloed krijgen.
Voor heel even zal Leeuwarden de hoofdstad zijn van een taal en cultuur die nooit een eigen
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land of stad heeft gekend, maar wel in heel Europa haar sporen heeft nagelaten. Het
programma van Yiddish Waves daagt de bezoekers uit te komen ’lernen’ (leren) en samen
‘simche’ (feest) te vieren.

Jiddische cultuur in Leeuwarden, een jubileum
In de eerste helft van de 19e eeuw was Leeuwarden, als grootste joodse stad in het Noorden,
een centrum van joodse cultuur. Aanvankelijk was het ook de zetel van het Opperrabbinaat,
waar belangrijke rabbijnen, als Berenstein, Löwenstamm en Dusnus, de scepter zwaaiden. In
het Fries Historisch- en Letterkundig centrum Tresoar bevindt zich een omvangrijke collectie
Jiddische boeken en drukken.
Yiddish Waves werd de afgelopen drie edities onder de naam Jiddisch Festival Leeuwarden
georganiseerd onder supervisie van Tresoar. De beoogde groei voor de komende jaren en
het belangrijke gegeven dat Yiddish Waves is geselecteerd als project in het
hoofdprogramma van Leeuwarden Fryslân 2018 zorgt ervoor dat de noodzaak is ontstaan de
organisatie professioneel vorm te geven.
Yiddish Waves wil aanjager zijn van nieuwe, hedendaagse vormen van Jiddische muziek, film,
theater en dans met verassende combinaties tussen oud en nieuw, Oost en West en tussen
Jiddische en andere culturen. Yiddish Waves wil een platform bieden dat mensen, culturen
en religies verbindt. Gedeelde ervaringen en nieuwe verbintenissen zullen bijdragen aan de
zonnige weg waarover in het lied ‘Zol Zayn’ wordt gezongen.
Yiddish Waves richt zich op een breed publiek, jong en oud, divers, liefhebbers van- en
nieuw publiek voor de Jiddische cultuur. Daarnaast is het festival bedoeld voor
professionals en semi-professionals, muzikanten, kunstenaars, schrijvers, taalkundigen etc.
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De Joodse traan, de Joodse lach
Uit de Leeuwarder Courant 5 maart 2018 Tekst Jacob Haagsma, foto’s Hoge Noorden/Jacob van Essen

Daniel Kahn van Painted Bird.

Festival Yiddish Waves gaf een mooie indruk van een cultuur die
bloeit, tegen de verdrukking van dood en verderf in. Hoe dan?
Het is zonnig maar koud, de wind jaagt door de straten. Ja, ook door die van de oude Joodse buurt
in Leeuwarden. Ooit woonden hier honderden Joden, met hun nering, hun taal, hun cultuur, hun
hele hebben en houden, hun menszijn. De Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog maakte
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daaraan een bruut einde. De zelfverklaarde laatste Jood in deze buurt heeft net zijn huis (aan Bij de
Put) te koop gezet.

Maar het is allemaal niet onopgemerkt voorbijgegaan. De groepen van de rondleidingen wegens
Yiddish Waves zijn allemaal volgeboekt. De meelopers krijgen verhalen te horen over het Joodse
leven, een dansschool die afbrandde, een Jood die, ergens in de negentiende eeuw, over de kunsten
schreef in de Leeuwarder Courant. Her en der gaan we naar binnen, waar het warm is en minihuiskamerconcerten worden gegeven met Jiddische muziek.

Straattheater Fiddler on the Roof in het oude Joodse stadsgedeelte.

Hedendaagse, relevante festivals zijn meer dan een vergaarbak van optredens. Die hebben iets te
vertellen. Het verhaal van Yiddish Waves krijgt vorm met zulke rondleidingen, maar ook met
lezingen, workshops en dergelijke. Jiddische taalles, klezmerzang, een rondleiding langs de Fukscollectie in Tresoar (dat heeft een van de grootste Jiddische boekenverzamelingen van Europa, reden
waarom dit festival tien jaar geleden in het leven werd geroepen), kinderworkshops.

De Amerikaanse zanger en multi-instrumentalist Lorin Sklamberg vertelde uitgebreid over zijn ‘day
job’ bij het archief van YIVO, zeg maar het Joods wetenschappelijke bureau, en concerteerde een
dag later met The Shepherds in de Westerkerk.
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Sklamberg & the Shepherds.

Want laten we wel wezen, muziek is toch het hart van dit vierdaagse festival. En bij deze concerten
viel ook nog eens genoeg op te steken over deze cultuur. Bij Daniel Kahn bijvoorbeeld, de
Amerikaanse Berlijner met zijn groep Painted Bird. Hij zong aanstekelijke, wilde liedjes over Joodse
gangsters in Istanboel, de sociale strijd van rond de vorige eeuwwisseling waar zijn volksgenoten een
belangrijke rol in speelden, sterk stijgende huren in hedendaags Brooklyn en andere
maatschappelijke toestanden. Heel handig: de teksten en (Engelse) vertalingen, geprojecteerd samen
met mooi grafische illustraties, boven de band.
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Daniel Kahn van Painted Bird.

Na een aanstekelijke set besloot hij, solo, met ,,een Jiddisch lied dat zelf niet weet dat het een
Jiddisch lied is”, en wel Hallelujah: vertaald, aangepast en wel. Leonard Cohen, teruggeclaimd voor
het Jodendom. De Joodse cultuur is overal, wilde Kahn met dit fraaie staaltje repertoirekeus maar
zeggen. Ook op plekken waar we die niet vermoeden.

Je kunt er zelfs bij jodelen, toonde Andrea Pancur aan – al deed deze zangeres van Sloweense komaf
uit München dat weer minder dan het programma deed voorkomen. Toch was dat verre van een
jodelstreek, want Pancur legde zingenderwijs interessante verbindingen tussen klezmer en de Alpen.
Joodse liedjes vertaald in het Beierse dialect, een Pesachlied van de Italiaanse bard Angelo
Branduardi teruggebracht naar het Jiddisch – allemaal mooi gezongen ook nog, en begeleid door een
uitstekende accordeonist.
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Andrea Pancur

De beroemde Hongaarse groep Muzsikas, vier oudere, niet-Joodse heren op rij, deed hier verslag
van hun zoektocht naar de ‘verloren’ Joodse muziek in de boerendorpen van Transsylvanië. Een
intensieve zoektoch, want de oorspronkelijke, Joodse muzikanten waren er niet meer – ze moesten
deze stukken leren van zigeuners, die dit erfgoed waren blijven spelen. Het resultaat, volgens
‘frontman’ Dániel Hamar: ,,Honderd procent Joods en honderd procent Hongaars.”
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Muzsikas.

Nog los van het feit dat deze muziek buitengewoon aanstekelijk gespeeld (en, een doodenkele keer,
gezongen) werd, zegt dat ook wel iets over de veerkracht van die Joodse cultuur. Hoe die kan
bloeien, hoe die overleeft zelfs tegen de dodelijke verdrukking in, hoe die de omringende cultuur kan
verrijken.

Wat precies zo Joods is aan Joodse muziek, het werd niet altijd even duidelijk. Toch was het goed
om aan de hand van het Moldavische duo Efim Chorny en Suzanne Ghergus terug te gaan naar de
wortels, de archieven. Zoals die van Beth Rubin, ook al behandeld in de lezing van Sklamberg – haar
archief komt binnenkort online.
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Klezmer & Co.

Wat wel duidelijk is: de traan ligt in de Jiddische cultuur altijd dicht bij de lach. Chorny, een
broodmagere, bijna bejaarde man, vertelde vol humor over de liedjes die hij ging zingen, en was
bovendien virtuoos in het genereren van publieksparticipatie. ,,Jai jadadai jadadai dai”. In deze
cultuur mag iedereen meedoen.
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Yiddish Waves Festival Programma 1 maart – 4 maart
Hieronder het programma van het Festival zoals gerealiseerd, inclusief
toegangsprijzen en aantallen bezoekers
Datum

Tijd

Wat?

Waar?

Toegang

1 maart

19.30

Openingsconcert

Passe-partout
Losse verkoop € 15,-

2 maart

10.3012.00
12.00 13.00

Workshop ‘Zing Jiddisch
met mij’
Lunchconcert Trio C tot
de Derde

Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
HCL, Groeneweg 1,
8911 EH Leeuwarden

2 maart

13.30 15.30

Rondleiding door de Fuks
Collectie

Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden

2 maart

13.00 14.00

Shmueskrays

Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden

2 maart

14.0015.30
19.00 20.15

workshop Jiddisch voor
Shlemielen
Concert Andrea Pancur
‘Alpen klezmer’

2 maart

20.45 22.15

Concert Daniel Kahn

3 maart

10.00 12.30

Friesland zing Jiddisch
koor

3 maart

10.00 11.30
10.00 11.30
10.00 11.30

Jiddische zangworkshop

Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden

3 maart

11.30 12.30

Shmueskrays

Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden

3 maart

12.30 13.30
14.0015.30
13.30 16.30

Jiddische Verhalen door
Fajga Szmulewicz
Workshop Jiddisch voor
Schlemielen
Straattheater

Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
voormalig Joodse
Stadsgedeelte (rondom
De Put)

2 maart

2 maart

3 maart
3 maart

3 maart
3 maart

Klezmer workshop
Kinder klezmer workshop
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Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Losse verkoop € 10,Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Gratis toegang
Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Gratis toegang
Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Losse verkoop € 15,Passe-partout
Dagkaart vrijdag
Losse verkoop € 15,Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Losse verkoop € 15,Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Losse verkoop € 10,Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Gratis toegang
Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Passe-partout
Dagkaart zaterdag
In de openbare ruimte
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# bezoekers
250

25
70

40

15

15
150

200

25

20
20
15

20

30
15
175

3 maart

13.30 16.30

Rondleidingen in vm
Joodse Stadsgedeelte in
samenwerking met HCL

3 maart

13.30 16.30

Huiskamerconcerten

3 maart

15.00
uur

Roadshow’ met muziek
uit het Yivo archief

3 maart

19.00 20.15

Concert Efim Chorny &
Suzanne Ghergus

3 maart

20.45 22.15

Concert Muzsikas

4 maart

10.3012.00
11.0012.30

Workshop ‘Zing Jiddisch
met mij’
Workshop ‘Jiddisch
Woordenboek’

12.00 13.00
12.00 13.15

Shmueskrays

4 maart

4 maart
4 maart

4 maart

13.45 15.00

Concert Shtetl Band
Amsterdam met verteller
Eric Borrias (familie
voorstelling
Concert Dutch Yiddish
Divas and Stichting Jiddisj

4 maart

15.30 17.00

Concert Sklamberg & the
Sheperds

Gids met groepen door
de wijk, die huizen
(huiskamerconcerten)
aandoen)
Thuis bij mensen in de
wijk, kleine korte
concerten (15 minuten
per keer) 4
verschillende locaties
HCL, Groeneweg 1,
8911 EH Leeuwarden

Passe-partout
Dagkaart zaterdag

Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden

200

Tresoar, Boterhoek 1
Leeuwarden
Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden

Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Losse verkoop € 15,Passe-partout
Dagkaart zaterdag
Losse verkoop € 15,Passe-partout
Dagkaart zondag
Passe-partout
Dagkaart zondag
Gratis
Passe-partout
Dagkaart zondag
Passe-partout
Dagkaart zondag
Losse verkoop € 15,-

Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden
Westerkerk,
Bagijnestraat 59, 8911
DN, Leeuwarden

Passe-partout
Dagkaart zondag
Losse verkoop € 15,Passe-partout
Dagkaart zondag
Losse verkoop € 15,-

200

Losse verkoop €10
Zie bovenstaand

Passe-partout
Dagkaart zaterdag

Bezoekersaantallen en prijzen tickets
In het totaal is het festival bezocht door meer dan 2300 mensen
De prijzen voor de kaarten waren als volgt:
Passe-partout

€195,-

Dagkaart vrijdag

€ 65,-

Dagkaart zaterdag

€ 65,-

Dagkaart zondag

€ 60,-

Concerten

€ 15,-

Lunchconcert

€ 10,-

Lezing

€ 10,-
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50

250

20
20

15
140

200

Openingsconcert “Karavanserai”
De wereld wordt steeds harder. Tegenstellingen zijn aan de orde van de dag en het veroordelen van
mensen ‘die anders zijn’ lijkt steeds meer geaccepteerd. Het is een wereld waar niet meer wordt
geluisterd en waar de dialoog steeds minder wordt gezocht.

Een karavanserai is van oudsher een plek waar reizigers uit vele windstreken een veilige rustplek
vinden. Hij komt voor in het Midden-Oosten, Midden-Afrika en de Balkan.Met het muziekproject
Karavanserai willen 5 musici uit de Joodse en Arabische wereld hier een muzikale invulling aan
geven en laten horen welke schoonheid er ligt in luisteren naar elkaar met waardering voor de
verschillen.
Muziek is een universele taal en vertelt meer dan woorden kunnen doen. Muziek heft
tegenstellingen op, overstijgt verschillen en overschrijdt grenzen.
In het project Karavanserai werken musici uit verschillende culturen samen, waarbij iedere musicus
vanuit zijn/haar muzikale achtergrond, identiteit en kracht speelt en improviseert om vanuit de
verscheidenheid van persoonlijkheid en achtergrond gezamenlijk een (nieuw) harmonisch universum
te creëren. De musici proberen hun gezamenlijke geschiedenis en DNA te prikkelen en deze
daarmee in een nieuwe vorm te gieten. Dit vertaalt zich in oude en nieuwe composities en
arrangementen.
Door te delen ontstaan nieuwe vormen en een nieuwe klankwereld. Het publiek zal worden
meegenomen op deze ontdekkingstocht, vol oriëntaalse warmte, opzwepende ritmes, ingetogen
weemoedigheid en melodieën van duizelingwekkende schoonheid.
In 2014 is bij Lucette van den Berg en Kamal Hors de wens ontstaan om samen een project te
starten, dat muzikaal en mondiaal grensoverschrijdend is. In het uitwerken van deze wens kwamen
zij tot de conclusie dat niet alleen in de Joodse en Arabische muziek en cultuur, maar ook in vele
andere culturen er een universeel verlangen is naar eenheid. Dit verlangen komt tot uitdrukking in
gedichten en literatuur, en zeker ook in muziek. .

Echter de keuze van alleen Joodse en Arabische muziek leek niet voldoende: het bleek belangrijk om
ook andere zienswijzen en muzikale kleuren en inhoud aan het project toe te voegen. Anass Habib
werd in het project betrokken, vanwege zijn kennis van oudchristelijk Syriac en Byzantijns muzikaal
erfgoed. De Syrische percussionist Modar Salameh, die sinds twee jaar Nederland als zijn nieuwe
thuisland heeft geadopteerd, brengt kleuren vanuit zijn klassieke en Arabische Midden-Oosten
achtergrond bij het project binnen. Voor de harmonische basis en zijn kennis en ervaring op het
gebied van jazz en klezmer werd Gregor Schaeffer gevraagd zich bij het project te voegen.
Jiddisch is een Europese cultuur, met Europese toonladders en eigen modi, die in oorsprong oosters
zijn. De seculiere Jiddische muziek verschilt in klank, gebruik van toonsoorten en modi,
YIDDISH WAVES INHOUDELIJKE VERSLAG 2018
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instrumenten en ritmes van Arabische muziek. De Arabische muziek heeft een oosterse klank met
Afrikaanse invloeden. De Syriac muziek heeft dezelfde invloeden maar ook veel verschillen. Daarom
is het project een kruisbestuiving en een ontmoeting van muzikanten die nieuwsgierig zijn naar de
klankwereld van de ander. Dit begint met luisteren, waarnemen en dan vanuit de eigen wereld te
participeren en verrijken.
Dit is de ‘sleutel’ van deze werkwijze: Het geloven in de overeenkomsten en het accepteren van de
verschillen. Alles is nieuw, vrijwel niets staat vast. Het enige wat vaststaat, is dat alle muzikale
smaken te horen en te proeven zijn in de stukken die gespeeld worden.Musicerend naar elkaar
luisteren, als het ware je oor neigen naar elkaar en opmerkzaam luisteren alsof je ‘verliefd’ bent. Juist
door te luisteren en vanuit jezelf, vanuit je eigen bron, op de ander in te spelen creëer je een nieuw
harmonisch universum, waar geen tegenstelling meer is, maar juist herkenning in elkaar.
Met het project Karavanserai willen we werelden verbinden, maar ook het publiek een magische
muzikale ervaring meegeven. Daarnaast is het project een voorbeeld van hoe ogenschijnlijk
tegengestelde (muzikale) werelden, kunnen samenwerken en elkaars schoonheid kunnen vergroten.
Karavanserai, foto Marjo Vonderman

Karavanserai gaat verder onder de naam Karwansera. Zie en volg dit project onder
Karwansera.com
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‘Heymishkeyt’- Het thuisgevoel van Yiddish

Waves
We hebben de bezoekers, artiesten en medewerkers een geweldig thuisgevoel gegeven. Met name de
artiesten konden zowel tijdens als na het festival niet stoppen om te benadrukken hoe fijn ze het wel
niet hebben gehad.

Shmueskrays - De dagelijks kletsclub
Altijd al eens het Jiddisch willen horen in alledaagse dingen? Hier is je kans! Salomon en Paulette
Bielasiak komen uit Parijs en zijn echte liefhebbers van het Jiddisch, Klezmermuziek, eten én
shmuezn. Ze zijn mameloshn sprekers, dus Jiddische moedertaal sprekers en vinden het heerlijk
iedereen mee te nemen in de Jiddische wereld. In de speciaal voor het festival ingerichte shmueshoek bespreken ze met iedereen die het maar wil de dag onder het genot van een lekker kop koffie
of thee en wat lekkers.
Iedereen mag aan komen schuiven om mee te smoezen, in de eigen taal! Ontdek di Shmues-krays:
een Babylonische spraakverwarring die hartverwarmend is!
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Huiskamerconcerten
Laat je verrassen door de kleurrijke Jiddische cultuur tijdens een tour door het oude Joodse
stadsgedeelte van Leeuwarden. Tot de tweede wereldoorlog was hier de grootste Joodse
gemeenschap van Noord-Nederland gevestigd, eind negentiende eeuw woonden en werkten hier
ongeveer 1200 Joodse mensen, het was een heel bedrijvige buurt!

De tour start bij Historisch Centrum Leeuwarden met een optreden van NewKlezCollectif, tien
blazers in wisselende bezetting onder leiding van klarinettist Hans Witteman.

Een gids van Historisch Centrum Leeuwarden laat je bijzondere historische plekken en fragmenten
zien van het Joodse stadsleven. Studenten van de Podium Academie Twente laten deze middag de
wijk weer tot leven komen met straattheater a la Fidler on the roof.
Tijdens de rondwandeling bezoek je drie huiskamerconcerten op verschillende plekken in het
voormalig Joodse stadsgedeelte:

Yiddish stress
Leeuwarder Courant 5 maart - Column van Asing Waldhaus

Rond half elf was het roetkoud in huis. 8 graden, zei de thermometer. De ketel boven
maakte geen enkel geluid. Drukken op de resetknop hielp niet, de ketel pufte en gaf het op.
,Dat wordt nu niks meer’’, zei de installateur. Het was vrijdagavond, hij zat aan een
borrel. ,,Morgenvroeg moet ik eerst op de kleinkinderen passen en dan kom ik.’’
De volgende ochtend was het nog kouder. De hond liep sidderend rond, mijn vingertoppen en
tenen waren gevoelloos na het lezen van de krant.
Bovendien had ik het festival Yiddish waves die middag mijn huiskamer beloofd voor een
klezmerconcert. Vijf groepen zouden met een gids langskomen om hier een kwartiertje te luisteren
naar Jiddische smartlappen, door zangeres Marie Hoogendam en begeleider Riemer den Ouden.
Maar als het zo koud is kan een kwartiertje lang duren. En voor de muzikanten was het de hele
middag. Na alle ontberingen van het Joodse volk door de eeuwen heen hoefde ik er niet nog een aan
toe te voegen, vond ik. Dus ik belde de organisatie, om te melden dat het bij mij erg koud
was. ,,Kain deiges’’, suste de organisatie. ,,Het zijn artiesten, die zijn wel wat gewend.’’
Gelukkig sleutelde de installateur de ketel vlot uit en weer in elkaar. Er lekte water, de brander was
stuk, een buis zat verstopt en toen deed de kachel het weer. Uit dankbaarheid wilde ik ter plekke
jajem inschenken, maar het was nog maar ochtend.
Het huis warmde langzaam op toen Riemer en Marie kwamen. ,,Dit gaat best hoor’’, zei Marie. Even
later zong ze uit volle borst Papirosn, de jammerklacht van een jonge sigarettenverkoper. Moeder
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dood, vader raakte zijn handen kwijt, politie slaat hem, zijn zusje stierf in zijn armen en geen mens
koopt wat. Het was ook nog eens a kalte nakht. Zo bezien vielen de sores bij mij in huis weer reuze
mee.

asing.walthaus@lc.nl
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‘Lernen’ – Leren op Yiddish Waves
Gedurende het festival zijn er vele workshops en lezingen gegeven. Vanuit heel Nederland en België
zijn zowel professioneel als geïnteresseerden gekomen om meerdere workshops en lezingen te
volgen. Ze hadden nu een unieke kans om Jiddisch te zingen met Polina Shepperd, Andrea Pancur
of Efim Ciornii. Of een workshop klezmer met Merling Shepperd of Bert Vos. De verschillende
lezingen werden ook drukbezocht.

Presentatie Jiddisch Woordenboek
Na dertig jaar werk is het grote Jiddisch-Nederlandse woordenboek (JNW) voor iedereen
toegankelijk op internet. Met zo’n tachtigduizend trefwoorden en ruim dertien miljoen lettertekens is
het nu het grootste Jiddische woordenboek ter wereld. Een beschrijvend woordenboek met een
tamelijk encyclopedisch karakter. Aan de inhoud én de vorm wordt nog steeds hard gewerkt: meer
trefwoorden, meer vertaalwoorden, betere formuleringen; een beter afgestelde zoekmachine,
overzichtelijker presentatie.
Er kan gezocht worden op bijvoorbeeld Nederlandse vertaalwoorden (boom, schip, straat), op
Jiddische woorden in hun oorspronkelijke vorm (joodse letters: בױם, שיף,  )גאַ סof op de uitspraak van
die Jiddische woorden (BOIM, SJIF, GAS).
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De proefsite (werk in uitvoering) is al te gebruiken op JiddischWoordenboek.nl. Op zondagmorgen
4 maart was er een workshop. Justus van der Kamp heeft ons wegwijs gemaakt op deze unieke site.
Tijdens de presentatie hebben we mogen genieten van een Jiddische conversatie tussen Justus en
Salomon.
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‘Simche’- Yiddish Waves is een feest
Gedurende het festival hebben we het Yiddish kunnen vieren en laten zien dat de taal en de cultuur
levend is in al zijn facetten.
Foto’s Marjo Vonderman:
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Yiddish Waves in de pers
In de opgang naar het festival is Yiddish Waves in verschillende media genoemd geweest. Ook
hebben we ervoor gezorgd dat artiesten te zien en te horen zijn geweest op verschillende media in
Friesland en daarbuiten.

Interview met Lorin Sklamberg in de Leeuwarder Courant:
https://www.lc.nl/friesland/Lorin-Sklamberg-met-The-Shepherds-in-Leeuwarden-22954959.html

Interview en concert van Lucette van den Berg in het programma Opium van Radio4 op 28 februari
2018:
http://www.radio4.nl/opiumop4/uitzending/591515/opium

Interview en concert van Lucette van den Bergop de concertzender:
https://www.concertzender.nl/programma/concertzender_actueel_432108/

Publicatie van Yiddish Waves in het NIW:

Yiddish Waves op Suskawat
https://www.suksawat.nl/yiddish_waves_dit_weekend/#.WplrkNpZZFI.facebook

Yiddish Waves voorbeschouwing in de Leeuwarder Courant:
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http://www.lc.nl/friesland/Festival-Yiddish-Waves-Heymishkeyt-lernen-simche-22921549.html

Yiddish Waves voorbeschouwing op MNSKP
https://mnskp.nl/vier-dagen-kleurrijk-yiddish-waves-festival-in-maart/

Muzsikas op de radio
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/op-ut-fan-3-maart-2018-0900

Openingsdag nieuws:
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-hjoed-fan-1-maart-2018-1700

Daniel Kahn and the painted bird op Noardewyn Live:
https://www.youtube.com/channel/UCHblZnrLZxxkuRjdKGj1EAw?disable_polymer=true

Verder zijn er nog verschillende radio interviews geweest met Lucette van den Berg over het festival.

Het Yiddish Waves festival 2018 is ook voor iedereen nogmaals na te lezen op
festival2018.yiddishwaves.nl
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Moeders en Dochters – Community project
In december 2017 zijn Lucette van den Berg, Joyce Beukema en Hanna van Mourik Broekman al
begonnen om contacten te leggen in de Vrijheidswijk. Ze zijn bij mensen op de thee geweest, ze zijn
mee geweest op uitjes vande wijk etc. Op het weblog van jij maakt het mee is de voortgang te
volgen.
https://www.jijmaakthetmee.nl/weblog/2556?page=1
Het resultaat van het project is te vinden op moeders-dochtes.nl

Weblog: 4-1-2017
In 2017 is gestart met een eerste oriëntatie waarin we verschillende gesprekken hebben gehad met
het wijkpanel en contact is gelegd met een aantal dames die werkzaam zijn in het wijkcentrum. Bij
een taalcursus , waar vrouwen Nederlands leren, hebben wij een presentatie van het project gegeven.
De taalcursus wordt alleen door vrouwen gevolgd. We kregen meteen enthousiaste gezichten én de
uitnodiging om bij de afsluiting van de cursus aanwezig te zijn op 20 december. De dames hadden
allemaal lekkers meegenomen. En als klap op de vuurpijl hebben we een lijstje met namen en
telefoonnummers gekregen waar we in januari contact mee op kunnen nemen.

Wij zijn ook mee geweest met een uitje van de wijkvereniging, naar een kerstmarkt in Duitsland.
Hierbij waren veelal wat oudere) dames aanwezig. We hebben op deze manier contact gelegd met
een aantal organisatoren van de activiteiten van de wijkvereniging. Ook met hen konden we de
afspraak maken om een lijstje met namen aan te leveren.

Aankomende 11 januari gaan we als Moeders &Dochters team gerichte gesprekken voeren en een
rondje door de wijk maken. Het blijkt voor het vertrouwen erg belangrijk om onze gezichten
regelmatig te laten zien. In januari gaan we als team onze taakverdeling verder bespreken en daarna
gaan we er tegenaan om Moeders & Dochters tot een succes te maken.

Weblog 15 januari 2018
11 januari kan beschouwd worden als de eerste echte start van het project.

Meteen op de eerste dag konden we met een moeder en dochter spreken. Ook lukte het om weer
drie vrouwen enthousiast te maken om mee te doen aan het project. Een prikkel voor de vrouwen is
‘eten’ en het delen van eten. Het blijkt dat er al volop wordt gedeeld met eten, of nog beter gezegd;
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geruild. En het blijft heel belangrijk dat de vrouwen zich veilig voelen, dat het een project voor
vrouwen alleen is en dat de vrouwen gratis mee kunnen doen.

In de ochtend heeft het projectteam de grote lijnen uitgezet en invulling gegeven wat er te doen staat
de komende weken. Er wordt begonnen met individuele gesprekken, maar ook met rondlopen in de
wijk om bewoners op locatie aan te spreken. Het is een goede manier om feeling met de wijk en haar
bewoners te krijgen. Na de individuele gesprekken willen we groepen vrouwen uit een zelfde cultuur
uitnodigen om met elkaar een aantal vragen te bespreken: ‘wat is het eten dat jij voor je dochter
klaarmaakt om haar te troosten’, 'welk eten doet je aan je moeder denken’ maar natuurlijk ook
diepgaandere onderwerpen als ‘hoe is het om in een land met een andere cultuur te wonen’ en ‘hoe
voed jij je dochter op in zo’n andere cultuur en wat geef je door’. ‘Eten’ is een makkelijk thema om
in gesprek te komen en tegelijkertijd een bruikbare metafoor voor tal van andere onderwerpen.

Uiteindelijk willen we een kaart gaan maken van de wijk, waarop alle smaken van de Vrijheidswijk,
samen met de erbij horende verhalen, te horen, zien en proeven zijn. Deze receptenkaart wordt op 5
mei als een theatrale route gepresenteerd. Gasten en bewoners kunnen daarna samen, tijdens het
foodcourt, de recepten gaan proeven.

Een van de tastbare resultaten van het project zal een Facebook-pagina zijn, gerund door de
bewoners zelf, waar recepten, foto’s van gerechten en verhalen met elkaar gedeeld kunnen worden.

Meet-up cafés
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de Meet-up café’s in de week van 12 februari. Na
de individuele gesprekken nodigen we groepen vrouwen uit een zelfde cultuur uit om met elkaar een
aantal vragen te bespreken. Voor de Meet-up café’s wordt iedereen gevraagd iets te eten mee te
nemen. Vanuit het gesprek over eten hopen we meer te weten te komen over wat de vrouwen bezig
houdt.

Vanaf het allereerste begin was het duidelijk dat het opbouwen van vertrouwen een absolute
voorwaarde is voor het succes van het project. En het opbouwen van dat vertrouwen kost tijd, meer
tijd dan oorspronkelijk gedacht. Om die reden is besloten de afsluitende voorstelling van het project
te verschuiven van 1 maart naar 5 mei 2018. De verschuiving van de einddatum geeft net die extra
lucht en ruimte die nodig is om het project zorgvuldig op te bouwen. Bevrijdingsdag zet het hele
project ook nog in een wat ander, betekenisvol licht. Veel straten in de Vrijheidswijk zijn vernoemd
naar verzetsstrijders. En juist in die straten wonen nu veel mensen die gevlucht zijn en in Nederland
een veilige haven hebben gevonden.
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De voorstelling is primair voor vrouwen. Het proces van toewerken naar de voorstelling, is minstens
zo belangrijk als de voorstelling zelf. Een aantal vrouwen uit de Arabische wereld vindt het lastig om
te ‘performen’/ vertellen voor een publiek, waar ook mannen in vertegenwoordigd zijn. Het is wat
dat betreft dus nog afwachten. Maar we willen de voorstelling sowieso toegankelijk maken voor
vrouwen en in het proces merken we of mannen ook welkom zijn. Het is met name een
vrouwenproject: Vrouwen verbinden, versterken, en samen dingen laten ondernemen. Op deze
wijze denken wij dat ze kunnen groeien, zeker met zo’n mooie herinnering aan elkaar van samen
praten, eten etc.

De naastgelegen wijk ‘Bylaard’ die dezelfde problematiek kent als de Vrijheidswijk heeft inmiddels
van project gehoord en ook belangstelling getoond.

Column Leeuwarder Courant
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Weblog 19-3

Op zaterdag 5 mei zal er een feestelijke afsluiting zijn van het project ‘Moeders & Dochters’.
Enerzijds zal het een evenement met een besloten karakter zijn, voor alle vrouwen die hebben
deelgenomen aan het project, en anderzijds zal ook de wijk en zelfs het grote publiek mee kunnen
genieten van al het moois dat de Vrijheidswijk te bieden heeft.
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We zijn nu nog in volle gang om het programma, maar wat wel zeker is, is dat de heerlijke recepten
en de prachtige verhalen worden gebundeld in een receptenboekje ‘De smaak van de Vrijheidwijk’.

Wil je alvast reserveren voor de feestelijke tour door de wijk, dan kan dat onder de ‘reserveren’
knop.

15.00 Rondleiding door de vrijheidswijk

Programma is nog nader te bepalen, dus houd deze website goed in de gaten!
Moeders-dochters.nl

Weblog 11 april 2018
Er is in de tussentijd aardig wat gebeurd. Hanna, onze regisseur heeft aangegeven, dat het reizen van
Den Bosch, waar ze woont, naar Leeuwarden wel heel zwaar begon te worden. Als ze naar
Leeuwarden ging was de reistijd alleen al 6 uren en dat hakte er behoorlijk in. Daarnaast is haar
uitgerekende datum een week na 5 mei. Behoorlijk lastig dus. Besloten is, om afscheid te nemen van
Hanna. Maar.. zij is nog steeds bereid om advies te geven, als het nodig is.

Er is tussen Lucette en Joyce een goede taakverdeling gemaakt. Lucette doet de productionele zaken
en Joyce gaat de wijk in en maakt de tour. Hiervoor heeft Joyce coaching van Tatiana Pratley.

Wat hebben we gedaan en wat gaan we op 5 mei doen?

Sinds 22 maart is ons meet-up café verplaatst naar een ruimte waar ook gekookt kan worden. We
zijn daar ook begonnen met koken.

Eén van de vrouwen bedenkt een recept dat zij van haar moeder heeft geleerd en deelt dit met
andere vrouwen. Ondertussen hebben we 3 kook-meet-up bijeenkomsten gehad. Het slaat zo goed
aan, dat de groep nu al uit 15 vrouwen bestaat en de vrouwen verplaatsen afspraken omdat ze het zo
leuk en inspirerend vinden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te koken.
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Omdat er zulke prachtige recepten zijn en worden gedeeld, hebben we besloten om als extra een
kookboek van de wijk te maken. Vrouwen uit de wijk (ook zij die niet kunnen komen op de
donderdagmorgen bij de kook-meet-up café’s) delen maar wat graag hun recepten. We zijn
momenteel bezig dit te documenteren met foto’s en, niet onbelangrijk, het verhaal over deze
recepten. (Kijk voor inspiratie op de website: www.moeders-dochters.nl)

Op 5 mei houden we ’s middags vanaf 4 uur een tour door de wijk. Meisjes uit de wijk (waar Joyce
ook iedere dinsdagmiddag mee werkt en praat, bij de meidenclub) zullen de belangstellenden door
hun wijk gidsen. Aan de hand van een verhaal, maar ook hun eigen weetjes over de wijk, komt het
publiek langs verschillende huizen, waar vrouwen een verhaal vertellen over hun recept, hun
vroegere thuis, hun verhaal. En… het publiek mag ook proeven!

We hebben ook een dansgroep van jonge meiden gevonden, die zullen optreden tijdens de tour, een
accordeongroep van 10 vrouwen die opgesplitst in 2-en te horen zullen zijn tijdens de tour en een
multicultureel koor én een gospelkoor.

Als afsluiter is er voor de vrouwen die deel hebben genomen aan het project (op verschillende
manieren) een kookworkshop van een echte masterchef, die één of een paar recepten koken en een
heerlijke maaltijd voor alle vrouwen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het kleurrijke
receptenboek gepresenteerd en de verhalen hieruit gedeeld. En natuurlijk krijgt iedereen een boekje
mee naar huis..

Momenteel zijn we bezig om te kijken of de kookclub voortgang kan krijgen. En niet alleen voor
vrouwen van de Vrijheidswijk, maar ook voor vrouwen uit Bilgaard, de wijk die naast de
Vrijheidswijk ligt en dezelfde problematiek kent.

Dit zou een prachtige resultaat zijn van dit project. Er zijn ook bewegingen om te kijken of deze
vrouwen van de kook-meet-up’s ook 1 keer in de 2 maanden voor alleenstaande ouderen kunnen
koken. Een project dat wordt gedragen door maatschappelijk werk.
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Weblog 25-4

Op zaterdag 5 mei is er in het kader van het project Moeders & Dochters een theatrale tour door de
Vrijheidswijk

De Start is bij MFC Mozaiek, Droppingsstraat 1 Leeuwarden
16.00 uur – 18.00 uur
toegang is gratis

Op zaterdag 5 mei is de feestelijke afsluiting van het project ‘Moeders & Dochters’.
Vanaf 16.00 uur is er een theatrale tour door de Vrijheidswijk.
Meiden gidsen het publiek langs hun mooiste en spannendste plekken in de wijk en langs vrouwen
met een verhaal over hun gerecht.

De tour wordt begeleid door muziek en artiesten waaronder het trekharmonica ensemble “Cairdín”
(dat volledig uit dames bestaat!).

Wil je dit ook meemaken, geweldige verhalen horen of gewoon de wijk met andere ogen zien? Geef
je dan op voor deze tour via de website www.moeders-dochters.nl

Er zijn 2 vertrektijden, om 16.00 uur en om 17.00 uur én vol is vol
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Weblog: De laatste week!
De voorbereidingen op de afsluiting van het project Moeders & Dochters op 5 mei zijn in volle
gang. Het receptenboekje ‘De smaken van de Vrijheidswijk’ is gelukkig op tijd af. Het was een hele
klus, maar ook een gezellige en warme ervaring om het boekje samen te stellen. Heel inspirerend om
zulke mooie recepten te zien, proeven en de verhalen erachter te horen van zoveel vrouwen met
verschillende nationaliteiten. Eén ding is mij duidelijk geworden. De Vrijheidswijk in Leeuwarden is
niet alleen een kleurrijke en cultureel diverse wijk, maar vooral ook een hartelijke warme wijk,
waarbij de bewoners hun harten en keukens wagenwijd voor je openzetten.

Het boekje is prachtig vormgegeven door een vormgever en ligt nu bij de drukker. Verwachting is
dat het boekje 2 mei klaar zal zijn. Heel spannend allemaal.Ook zijn we bezig met het samenstellen
van een evaluatie panel, dat op 5 mei de tour en de afsluitende bijeenkomst met de vrouwen
bijwoont. Het panel is samengesteld uit mensen uit verschillende maatschappelijke organisaties en
uit de plaatselijke en provinciale politiek. Zij kijken mee met het project en het proces en hopelijk
kunnen wij ze enthousiast maken, om met ons mee te denken hoe we de dingen die we hebben
losgemaakt met dit project, ook verder kunnen helpen. Op zo’n manier dat de wijk een (nog
mooiere) plek wordt om te wonen en waar zaken die door de bewoners nu nog gemist worden
kunnen worden gerealiseerd.

Ook zijn we in gesprek met de wijkbedrijven om te kijken of ons ‘kook-meet-up café’ doorgang kan
blijven vinden, waarbij het wijkbedrijf meehelpt en de dames van het kook-meet-up café’
eigenaarschap krijgen over hun kookclub. Deze kookclub is de afgelopen maanden uitgegroeid tot
een groep van zo’n 16 vrouwen met meerdere nationaliteiten waaronder Marokkaans, Algerijns,
Koerdisch, Fries etc.

Bij de tour op 5 mei zullen in ieder geval aanwezig zijn, een trekharmonicagroep (bestaande uit 10
vrouwen) een dansgroep (bestaande uit 6 vrouwen) en een multicultureel koor (met heel veel
vrouwelijke leden) die allemaal te horen en te zien zijn op de route. Ook zal er voor het publiek een
heleboel te horen en zien zijn van de wijk, natuurlijk gepresenteerd door bewoners van verschillende
generaties.

De pers is gelukkig ook goed op de hoogte van het project. Zo is er afgelopen weekend al een heel
leuk item in het Friesch Dagblad verschenen en komt er deze week maar liefst tweemaalr een item in
de Leeuwarder Courant (voorbeschouwing en tijdens de tour). Ook Omrop Fryslan besteed
aandacht aan het project.
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Weblog: De smakelijke afsluiting
Op zaterdag 5 mei werd het project Moeders & Dochters voorlopig afgesloten met een theatrale
tour door de wijk en een besloten diner met alle vrouwen die het project mogelijk maakten.
(lees verder in het volgende hoofdstuk)
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Moeders en Dochters- Aflsuitende theatrale tour
Door: Maayke Meijering (onlne: https://www.dereis.frl/nieuws/blog-moeders-dochterssamenkomen-en-samen-koken-in-vrijheidswijk-in-leeuwarden/)

De Vrijheidswijk in Leeuwarden is een wijk waarin allerlei culturen samenkomen en samenleven.
Een wijk met een geschiedenis en een eigen sfeer. Een wijk vol kleurrijke bewoners, die nooit ergens
anders zouden willen wonen. Maar de Vrijheidswijk staat ook sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw
bekend als probleemwijk. Met het project Moeders & Dochters wil Lucette van den Berg (Yiddish
Waves) dat beeld veranderen, de prachtige diversiteit van de bewoners laten zien, hen samenbrengen
en hen inspireren om hun tradities én recepten met elkaar te delen. Samen gaan ze op zoek naar ‘de
smaak’ van de Vrijheidswijk.

Voor Lucette, zelf uit Amsterdam, kwam de Vrijheidswijk op haar pad ten tijde van de presentatie
van Leeuwarden als mogelijke Culturele Hoofdstad. Ze sprak met bewoners, luisterde naar hun
enthousiaste en mooie verhalen en zag de grote potentie van de wijk. Vanuit haar eigen Joodse
achtergrond weet ze hoezeer herinneringen, cultuur en identiteit verweven zijn met eten. Door een
serie kookworkshops op te zetten met, voor en door vrouwen uit de wijk, wilde ze de verschillende
groepen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over eten. Op zaterdag 5 mei werd het project
afgesloten met een theatrale tour door de wijk en een besloten diner met alle vrouwen die het
project mogelijk maakten.

Vrijheid proeven in de Vrijheidswijk
Regisseur Joyce Beukema opent de theatrale tour bij MFC Het Mozaïek met een toepasselijk verhaal
op deze Bevrijdingsdag. De Vrijheidswijk dankt zijn naam aan de vele straten die zijn vernoemd naar
verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Zoals Krijn van den Helm, die contactpersoon was
voor een Amsterdamse verzetsgroep en Joodse kinderen liet onderduiken door ze in kinderwagens
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Amsterdam uit en Leeuwarden in te smokkelen. Joyce laat ons haar ‘Beppetaart’ proeven, geserveerd
vanuit een kinderwagen. Haar overgrootmoeder maakte de taart in de oorlog voor Joyces Beppe
Sjoukje, met ingrediënten die makkelijk op de bon verkrijgbaar waren, zoals beschuit. De taart staat
symbool voor vrijheid, voor het vieren van het leven, óók binnen de grenzen van de bezetting.

Even verderop heeft Miche (31), die al vijftien jaar in de Vrijheidswijk woont, eigen herinneringen
aan gebak. Haar moeder, met wie ze destijds in de wijk kwam wonen, had een patisseriewinkel aan
huis. Ze deelt het recept voor haar moeders lekkerste fijne cake met de groep (500 gr zelfrijzend
bakmeel, 500 gr boter, 495 gr witte basterdsuiker, 5 gr vanillesuiker, 10 medium eieren en een
scheutje melk), maar houdt het geheime ingrediënt voor zich, zoals ze haar moeder beloofd heeft.
Dat moeten we zelf maar ontdekken. Miche verwelkomt de groep onder het genot van een glaasje
limonade hartelijk in haar wijk – een wijk vol gezelligheid, maar ook sociale controle – en nodigt ons
uit voor een herhaalbezoek.

Liefde gaat door de maag, wordt wel gezegd. Dat weet ook jongerenwerker Fabiola Kook (20), die
ons de vraag stelt ‘Wat doet het met je als je ouders je lievelingsgerecht voor je klaarmaken?’ Ze
vertelt hoe het eten van haar moeder haar vlinders in de buik geeft en haar hart verwarmt. Drie
jonge meiden uit de wijk delen hun favoriete gerecht, dat hun moeder het allerbeste klaarmaakt:
pasteitjes, lasagne en macaroni. Als voorlopig hoogtepunt mag de groep geblinddoekt pastechi
happen.

In de voetbalkooi zien we een spetterend optreden van de drie oprichters van DMN Dance Studio,
een combinatie van AfroDance (Afrikaanse dans), Dancehall (Jamaicaanse dans) en hiphop. Een
paar jonge deelnemers aan de tour vragen al enthousiast om lessen.

Wanneer we verder lopen, komen we Tatiana (32) tegen, die in de ijskoude winter van 1985 werd
geboren in de Vrijheidswijk. Ondanks de hoopvolle naam van de wijk, voelde haar moeder zich er
diepongelukkig. Die winter wandelde ze regelmatig met een dik ingepakte Tatiana in de kinderwagen
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naar het bruggetje richting Snakkerburen, dat ze omdoopte tot het ‘Bruggetje van de Vrijheid’,
omdat het de wijk uit leidde. Tatiana vraagt ons wanneer we verder te lopen in de richting van de
brug, tweetallen te vormen en een levensles van onze moeders te delen met iemand die we nog niet
kennen. “Houd de portier en de conciërge te vriend”, raadt mijn gesprekspartner me namens haar
moeder aan, “zij weten altijd wat er speelt.”

Bij het ‘Bruggetje van de Vrijheid’ liggen picknickkleden voor ons klaar. Voor de moeder van
Tatiana betekende de wijk opsluiting, voor veel anderen, zoals de Armeense Svetlana, juist vrijheid.
Ze kon niet aanwezig zijn bij de tour, maar deelt de heerlijke ‘sigaretten’ die haar moeder vroeger
maakte, zoete bladerdeegrolletjes met een vulling van walnoten en suiker. We drinken er een bekertje
hete tijmthee bij, zoals de moeder van Tatiana die voor haar maakte als ze zich niet lekker voelde:
“Nog steeds het beste medicijn.” Ondertussen luisteren we naar de dames van Cairdín, een
trekharmonica-ensemble. Zij luiden het begin van het einde van de tour in.

Terug bij het startpunt nodigen Joyce en Lucette ons uit met krijt op de stoep te schrijven welk
recept we van onze moeders leerden. Ik zie onder meer tomatensoep, andijvie, bessensaus,
watergruwel, cognactaart, köfte en trommelkoek staan. Mijn moeder leerde mij pannenkoeken
bakken, zij leerde het van haar moeder. Nu Beppe er niet meer is, gebruik ik haar gietijzeren
pannenkoekenpan, voor het állerknapperigste randje.

Samenkomen en samen koken
Pannenkoeken staan er die avond niet op het menu, maar het diner smaakt er niet minder om.
Iedereen die deelnam aan het project – de moeders en dochters uit de Vrijheidswijk, die wekenlang
samen kookten op de donderdagochtend; de meiden en vrouwen die ons de wijk die middag met
een nieuwe blik lieten bekijken; de dames van het trekharmonica-ensemble – komt samen in De
Speelhoek, in de naastgelegen wijk Bilgaard. De vrouwen van de kookworkshop verzorgen het
uitgebreide en smaakvolle diner: van Arroz habichela y pollo tot pastasalade, en van Kamla’s
Hindoestaans Surinaamse stamppot met pittige aardappelen tot allerlei gebak.

Lucette en Joyce openen de bijeenkomst, een feestje voor en door de vrouwen van de Vrijheidswijk.
Fabiola krijgt als onmisbare kracht het eerste exemplaar van het receptenboekje De Smaak van de
Vrijheidswijk uitgereikt. Met elkaar hebben de deelnemende vrouwen de schoonheid en diversiteit
laten zien van een wijk die bekend staat als achterstandswijk. Lucette weet het wel: “Jullie hebben
goud in handen!” De avond is de kroon op een project dat vrouwen uit de Vrijheidswijk een gezicht
heeft gegeven en samengebracht. Vrouwen uit verschillende culturen, van verschillende generaties,
met verschillende achtergronden. Samenkomen, samen koken, samen groeien. Samen vieren we – in
vrijheid – ’de smaak’ van de Vrijheidswijk.
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Foto’s: Marijn Bruinen
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As She Sings
Website. As-shesings.com
Far away in a faroff land lives a child who loves to sing.

She opens up her fragile heart, and her songs, it takes wing.

She sings, she sings

As she Sings’ is een muzikale ontmoeting tussen vier zangeressen uit vier verschillende windstreken
uit de Friese, Jiddische, Bulgaarse en Roma cultuur.
Ondanks de grote verschillen in muziek en taal, hebben ze grote overeenkomsten. Rond het thema
‘verlangen, hoop en liefde’ verbeelden zij al zingend de veerkracht van de vrouw, liefde, intimiteit,
kwetsbaarheid en verbinding.

Lucette van den Berg (Jiddisch) Inez Timmer (Fries), Ginka Tser (Roma) en Mariya Pasheva
(Bulgaars) hebben speciaal voor Explore the North intensief samengewerkt met 4 muzikanten. Het
resultaat is een verassend pact tussen heden en verleden. Veelzijdig, melancholisch, opzwepend en
meeslepend.
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Gastvrije worklabs

Voorafgaand aan de première worden er worklab’s georganiseerd. Publiek en studenten worden
uitgenodigd te komen kijken naar de vorderingen. Hoe komt zo’n multiculturele muziekproductie
tot stand? Een intiem kijkje achter de schermen om kennis te maken met de verschillende artiesten,
verschillende culturen, muziekstijlen en talen die ze vertegenwoordigen.
‘As she sings’ is een samenwerkingsproject tussen Leeuwarden/ Fryslan 2018, Plovdiv 2019, Yiddish
Waves en Explore the North.

As She Sings op Explore the North
As she sings is gedurende Explore the North tweemaal uitgevoersd:

Westerkerk – Donderdag 22 november (premiere)
Westerkerk – Zaterdag 24 november.

Beide voorstellingen zijn zeer goed bezocht. Op zaterdag hebben de buitenlandse gasten van
LF2018 ook de voorstelling bezocht.

Daarnaast hebben de dames van As she sings een worklab geven in de dagen ervoor.

Lucette van den Berg:
Zondag 18 november 16.00 uur
De Hofkamer, Grote Kerkstraat 16

Ginka Tser:
Dinsdag 20 november 11.00 uur,
Westerkerk, Bagijnenstraat 59, Leeuwarden

Mariya Pasheva:
Dinsdag 20 november 16.00 uur
Westerkerk, Bagijnenstraat 59, Leeuwarden
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De worklabs waren gratis toegankelijk. Tijdens het worklab van Ginka en Mariya is het plaatselijke
balkan koor en dansgroep langs geweest.

As she sings in de pers
De Moanne
In de Moanne nummer 6 2018, een uitgebreid artikel over As She Sings

Noardewyn live.
De Bulgaren hebben opgetreden tijdens Noardewyn live.
https://www.youtube.com/watch?v=zsBEkK2nIJk

Omrop Fryslan
Onze productie As She Sings werd uitgevoerd op de dag van de afsluiting van de culturele
hoofdstad.
Jiddisch, Fries, Bulgaars en Roma kwamen samen op een podium. De volgende uitvoering is in
Plovdiv 2019!! Hierdoor warwen onze Bulgaarse gasten het item van van omrop Fryslan
https://www.omropfryslan.nl/nijs/850081-it-kulturele-haadstedjier-hat-fryslan-feroare-mar-no-itoffisjeel-foarby
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Lijst van (Europese) samenwerkingspartners
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Yiddish Waves wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende
fondsen:

Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Ambassade van

Hongarije

YIDDISH WAVES INHOUDELIJKE VERSLAG 2018

PAGINA 43

Het Iepen Mienskip Funs voor het project Moeders en dochters:
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Gegevens van de organisatie
Stichting Yiddish Waves
D.L. Hudigstraat 29
1019 TR Amsterdam
Email: info@yiddishwaves.nl
Bank NL94 TRIO 0338616713
KVK 63332787
RSIN 855190474
www.yiddishwaves.nl

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Coenders, Franciscus Johannes Jozefus
Secretaris: Petiet, Ingrid
Penningmeester: Waardenburg, Michiel
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