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Lang geleden, tijdens mijn studies Nederlands, Hebreeuws en Jiddisj, speelde ik wel eens 

met de gedachte om een proefschrift te schrijven waarin die drie vakgebieden 

samenkwamen. Maar zoals dat gaat, het kwam er niet van. Ik werd vertaler van modern 

Hebreeuwse literatuur, freelance journalist, redacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad, 

en zelfs een tijdje fulltime politicus. Tussen de bedrijven door probeerde ik ook nog drie 

kinderen op te voeden. Iets minder lang geleden, maar toch ook alweer een tijd terug, was ik 

een van de oprichters van het literaire tijdschrift Grine medine voor liefhebbers van het 

Jiddisj. Tijdens de eerste redactievergadering wees mederedacteur Fred Borensztajn mij op 

een advertentie van de UvA waarin een promovendus werd gezocht om onderzoek te doen 

naar de Koerant. Ik had helemaal geen plannen meer om te promoveren, maar zodra ik de 

advertentie las, wist ik dat het iets voor mij was. Jiddisj, joodse geschiedenis, historische 

taalkunde, mentaliteitsgeschiedenis, persgeschiedenis, het zat er allemaal in. Ik was daarom 

zelfs een beetje verbaasd dat de sollicitatiecommissie aanvankelijk een andere kandidaat 

uitkoos. Maar anderhalf jaar later kreeg ik alsnog de kans aan het onderzoek te beginnen.  

 De eerste maanden heb ik besteed aan het maken van een werkvertaling. Ik deed dat in 

een kamertje bij de toenmalige Bibliotheca Rosenthaliana, dat ik deelde met Resianne Smidt 

van Gelder-Fontaine, met wie ik inspirerende gesprekken voerde, over elkaars vakgebied, 

maar soms ook gewoon over de kinderen. Later verhuisde ik naar kamer 3.37 in het P.C. 

Hoofthuis, waar nog een stuk of zes promovendi aan hun proefschrift zaten te werken. Ik 

herinner me vooral de gezellige etentjes die we af en toe organiseerden, ook toen iedereen 

al weg was uit 3.37 en ik de enige was die nog moest promoveren. Werken deed ik inmiddels 

op mijn eigen studeerkamer thuis.  

 Het onderzoek nam meer tijd in beslag dan de bedoeling was. Van mijn plan om mijn 

vertaalwerk op een laag pitje te zetten kwam niets terecht. Mijn promotor prof. Irene Zwiep 

en co-promotor prof. Shlomo Berger gaven mij veel vrijheid – soms misschien zelfs te veel – 

maar bleven toch vertrouwen in mij houden en hun opmerkingen waren altijd scherpzinnig 

en waardevol. 

 Mijn onderzoek maakte deel uit van het project ‘Yiddish in the Netherlands: an Expression 

of Ashkenazi Culture’, gefinancierd door NWO en de Deutsche Forschungsgemeinschaft. Na 

de inventarisatie door Mirjam Gutschow en Tehilah van Luyt vond het onderzoek deels 
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plaats aan de Universiteit van Amsterdam door Bart Wallet en mijzelf en deels aan de 

Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf door Evi Butzer en Stefan Litt, onder leiding van 

prof. Marion Aptroot. Ik denk met veel plezier terug aan onze halfjaarlijkse bijeenkomsten, 

afwisselend in Amsterdam en Düsseldorf. Ook prof. Henk Meijering heeft als voorzitter van 

het Menasseh ben Israel Instituut, waronder het project formeel viel, waardevolle bijdragen 

geleverd. Hetzelfde geldt voor de achtereenvolgende directeuren van het instituut, prof. 

Emile Schrijver en David Wertheim. Met grote waardering denk ik terug aan de helaas in 

2012 overleden prof. Rena Fuks-Mansfeld, die mij en vele anderen Jiddisj heeft geleerd en 

tot kort voor haar dood betrokken bleef bij het onderzoek.  

 Ewoud Sanders verdient mijn eeuwige dankbaarheid voor zijn aanbod de Koerant 

integraal te scannen; iets waarvan ik veel profijt heb gehad tijdens het onderzoek. De heer 

Jan Anderson uit Vlaardingen was zo vriendelijk mij de Gazzetta d’Amsterdam te tonen en 

mij bovendien een rondleiding te geven door zijn streekmuseum. David Lee bedank ik voor 

het corrigeren van het Engels in dit proefschrift. Prof. Em. Sidney Rosenfeld (Oberlin, Ohio), 

ooit mijn studiegenoot bij de zomercursus Jiddisj in Vilnius, bedank ik voor zijn vriendschap, 

belangstelling en zijn bereidheid om mij te behoeden voor fouten in mijn Engelse lezingen, 

artikelen en presentaties. 

 Ik draag mijn dissertatie op – weinig origineel maar zeer gemeend – aan mijn ouders, die 

mij stimuleerden de intellectuele lat hoog te leggen, maar mij daarbij altijd mijn eigen keuzes 

lieten maken. Mijn man, Fred, bedank ik niet alleen omdat hij me wegwijs heeft gemaakt in 

de wondere wereld van Excel, niet alleen omdat hij waarschijnlijk als enige niet-vakgenoot 

deze dissertatie van begin tot eind heeft gelezen, maar ook omdat hij mij op het rechte 

spoor heeft gehouden, vooral toen ik in het laatste stadium van het schrijven onverwacht 

gezondheidsproblemen kreeg en soms even niet meer wist hoe het verder moest. 

 Tot slot wil ik met dit proefschrift mijn respect betonen aan Mousje bar Avrom Ovinoe, de 

zetter, vertaler en redacteur van de Koerant. Als vertaler, journalist, eindredacteur en 

voormalig redacteur van een verre nazaat van de Koerant, het NIW, voelde ik al vanaf het 

begin een zekere verwantschap met hem. Na het bestuderen van het werk dat hij heeft 

verricht, voel ik niet alleen verwantschap, maar ook bewondering.  

 


