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Heftige Vrouwen

Het is één van de belangrijkste Joodse feesten waarin de uittocht uit 
Egypte wordt herdacht. Er worden verhalen verteld en vragen gesteld. 
Het boek waaruit wordt gelezen heet ‘Haggada’ en betekent ‘vertelling’. 
Het zijn de verhalen in dit boek, die het Joodse volk hebben gesmeed 
tot wat het was en altijd blijven zal! Het hele gezin zit om de tafel ge-
schaard waarop de speciale Seiderschotel staat, een zeer vredig tafereel. 
Een plaats aan de tafel blijft vrij: deze is gereserveerd voor de profeet Elia, 
die verwacht wordt om de komst van de Messias aan te kondigen! 

 
In haar werk blijkt ook steeds weer hoe eenzaam Marga altijd is 
geweest: als kind werd ze vaak gepest, hetgeen ongetwijfeld ook met 
haar Joodse afkomst had te maken. De strenge regels van het Joodse 
geloof, waardoor Marga bijvoorbeeld op Sabbat (zaterdag) nooit buiten 
mocht spelen, maakte dat ze voor andere kinderen een buitenbeentje 
bleef met als gevolg de vele pesterijtjes.

Will Vaes 

Veelzijdig Bredase kunstenares: “Ik barst van de wereld rondom 
en in me”.

Will Vaes-Gubbels (Amsterdam 9 januari 1930- Bre-
da 9 oktober 2010) tekende, schilderde en werkte in 
textiel en vele andere materialen. Haar eerste schil-
derlessen kreeg ze van Jeroen Voskuyl (1914-1959), 
die direct haar bijzondere talent zag en stimuleerde. 
Ze is naar de kunstnijverheidsschool in Amsterdam 
gegaan en heeft in 1952 haar opleiding voltooid.

Ze liet zich inspireren door de materialen waar-
mee ze werkte. Haar creatief vermogen en gedrevenheid waren altijd 
in haar werken terug te vinden. Vanaf het jaar 1961 had ze haar ate-
lier aan huis in de Pasbaan in Breda. Deze voormalige stadsboerderij 
bood haar veel mogelijkheden, die ze voor haar, naast haar verfi jnde 
werk ook vaak voor grote werken, nodig had. De mensen die haar 
omringden, de mannelijke en vrouwelijke fi guren, die samen tegen de 
klippen op probeerden dit leven leefbaarder te maken, bevolken haar 
kunstwerken. “Ik maak ze altijd mooier. Het zijn mijn dromen, mijn 
bedenksels hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten als ik het hele-
maal voor het zeggen had”… 
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