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“Warm en loyaal, 
maar het bleef 

een andere wereld”

Margot Vanderstraeten schrijft boek over     haar tijd als werkstudente bij een joods gezin

Tijdens haar eerste kennismaking met de joodse 
familie Schneider vertelt de twintigjarige Margot 
Vanderstraeten over haar Iraanse vriend Nima. De 
moeder des huizes drukt op een belletje en laat de 
huishoudster haar naar de voordeur begeleiden. 
Een studente met een vriend die moslim is, zien 
de Schneiders niet zitten in hun huis. Als alle an-
dere kandidaten die hun kinderen moeten bege-
leiden bij het maken van hun huiswerk afhaken, 
wordt Margot opnieuw op gesprek gevraagd. Ze is 
het noodscenario. Maar wel eentje die zes jaar 
lang blijft en de kinderen met succes door het 
middelbaar loodst. 
Dertig jaar later besluit Margot, inmiddels 49,  
haar ervaringen als werkstudente bij de joods-
orthodoxe familie te verwerken in een roman. 
Mazzel tov dat sinds vorige week in de winkel ligt, 
is een prachtig boek over een unieke vriendschap. 
Die tussen een linkse studente, gekleed in een leg-
ging bedrukt met doodskoppen sympathiserend 
met de Palestijnse bevrijdingsstrijd, en de vier 
Schneider-kinderen die opgevoed worden volgens 
strenge joods-orthodoxe regels. 
Simon, Jakov, Elzira en Sara hebben in hun leven 
zelden of nooit contact met niet-joden. Ze gaan 
naar een joodse school, wonen in een joodse wijk 
en bezoeken joodse winkels. Aanvankelijk bekij-
ken ze Margot zeer argwanend. Maar hun nieuws-
gierigheid wint het van de achterdocht. Met de 
oudste dochter Elzira krijgt Margot een bijzondere 
band. Het meisje leidt aan de motorische ontwik-

kelingsstoornis dyspraxie en heeft weinig zelfver-
trouwen. Soms sluit ze zich compleet van de bui-
tenwereld af en wil met niemand meer praten. 
“Na lang aandringen kreeg ik de ouders zover dat 
ik haar mocht leren fietsen”, vertelt Margot, ter-
wijl ze in het joodse restaurant Beni Falafel in de 
Lange Leemstraat kleine hapjes neemt van een 
bord vol hummus. 
“Elzira was toen al twaalf jaar en schaamde zich 
dat ze niet kon fietsen. Ik nam haar mee naar de 
andere kant van de stad waar niemand haar ken-
de en ze nog nooit was geweest. De eerste keer 
knalde ze tegen een geparkeerde auto en liep 
boos weg. Ik was doodsbenauwd dat ze zou ver-
dwalen, maar ze kwam terug en probeerde het 
opnieuw. Na twee maanden fietste Elzira vrolijk 

“Na lang aandringen 
kreeg ik de ouders zover 
dat ik dochter Elzira, 
toen al twaalf jaar, 
mocht leren fietsen”

Eind jaren tachtig financiert de 
jonge Margot Vanderstraeten haar 
studie door huiswerkbegeleiding 
te geven aan joodse kinderen. 
Het is het begin van een lange 
en warme relatie met de joods-
orthodoxe familie Schneider. Haar 
ervaringen beschrijft ze in het pas 
verschenen boek Mazzel tov, wat 
zoveel betekent als goed geluk. 
“Ik hoop dat dit boek de joodse 
en niet-joodse gemeenschap wat 
dichter bij elkaar brengt.”
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