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Di goldene pawe derkent men in fli . . .  (naar Itsik Manger) 

 

Jaarverslag over het jaar 2013 

Inleiding 

De Stichting Jiddisj heeft als doel de kennis van en over het Jiddisj in Nederland te stimuleren en vergroten en 

de belangstelling voor de Jiddisje taal, literatuur en cultuur te bevorderen.  

De activiteiten van de Stichting worden door vrijwilligers uitgevoerd. De Stichting verwerft haar middelen uit 

donaties, enkele schenkingen en subsidies. De Stichting Jiddisj is door de fiscus erkend als ANBI (Algemeen 

Nut Beogende Instelling).  

 
De drie Nederlandse DIVA's van het Jiddisje lied 

Drie befaamde vertolkers van het Jiddisje Lied, (Shura Lipovsky, Rolinha Kross, Lucette van den Berg), 

traden gezamenlijk op in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente. 

 

De diversiteit van het programma, alsmede de kwaliteit van de drie topartiesten en de hen begeleidende 

musici zorgden voor een inspirerende gebeurtenis voor een publiek van meer dan 200 personen, zowel 

kenners  als niet-kenners van de Jiddisje cultuur. 

Het kwartaalschrift Grine Medine 

Met een oplage van 150 a 170 is het kwartaalschrift Grine Medine niet meer weg te denken uit het landschap 
van publicaties over het Jiddisj. Dit jaar verscheen het 50ste nummer van Grine Medine, een dubbeldik 
nummer met aandacht voor 22 Jiddisje schrijvers.  
Grine Medine is een middel om het Nederlandstalige publiek kennis te laten maken met de Jiddisje taal, 
literatuur en cultuur. Grine Medine wordt verstuurd aan de donateurs van de Stichting, maar heeft ook als 
abonnees een aantal universiteitsbibliotheken (Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Antwerpen, Londen, 
Israël, VS). Vanuit het buitenland is er steeds vaker belangstelling voor Grine Medine.  

Film 

In de synagoge van Alkmaar is de Jiddisje film Tevje (1937) vertoond, met een inleiding en een nabespreking. 
Opkomst was 45 mensen. 

 
Website: www.stichtingjiddisj.nl 

De website van de Stichting Jiddisj bevat een grote verscheidenheid aan informatie. De site fungeert als een 

“extra poort” voor de Stichting. Regelmatig komen vragen binnen over Jiddisj en verwante onderwerpen. Ook 

kregen we via de site nieuwe vrienden van de Stichting.  
 
Facebook www.facebook.com/StichtingJiddisj  

Dit jaar zijn we begonnen met informatie te plaatsen op facebook, op een speciale pagina van de Stichting 

Jiddisj. Ook dit medium trekt steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland. 

 
On-line Jiddisj 

Op initiatief van CresCas en de Stichting Jiddisj is dit jaar een on-line cursus Jiddisj ontwikkeld; deze zal 

binnenkort (April 2014) live gaan als onderdeel van het aanbod van CresCas.   

Voorlichting en ondersteuning 

De stichting geeft informatie en advies over het Jiddisj. We ontvangen regelmatig verzoeken voor 

ondersteuning bij de betekenis van woorden, bij vertalingen van teksten, bij het juist uitspreken van de taal, 

etc.  

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit vier personen met roulerend voorzitterschap:  Willy Brill, Hanna Luden (secretaris, 

penningmeester), Gina Siegel, Ariane Zwiers.  


