
en houdt een percentage van de winst voor zich-
zelf. De rest schuift hij door naar Margot. “Je sja-
chert erop los”, verwijt Jakov haar op een avond 
lachend. “Je bent een vuile jood.”
“Pedagogisch was het natuurlijk niet verantwoord, 
maar ik dacht daar toen helemaal niet over na. Ik 
deed het gewoon”, zegt Margot lachend als ze er-
op terugkijkt. “Zoals ik ook niet diep nadacht over 
de bijzondere relatie die ik met de familie Schnei-
der kreeg. Ik rolde er gewoon in.”
Zes jaar lang gaat Margot elke doordeweekse 
avond naar de familie Schneider. Alleen op vrij-
dagavond niet, omdat ze dan sjabbes (sabbat) 
vieren. Op dag 1 - de zondag - wordt ze uitbe-
taald. Margot probeert voorzichtig te weten te ko-
men wat de familie in de Tweede Wereldoorlog is 
overkomen en leert steeds meer over hun gebrui-
ken en gewoonten. Thuis wacht vriend Nima. 
Vader Schneider heeft zijn naam laten checken in 
het joodse milieu. En de Iraanse jongen is inmid-
dels ook door de Belgische geheime dienst bena-
derd om te spioneren. Het is midden in de Golf-
oorlog en Margot komt tussen twee kampen te 
staan. Ze stopt met haar werk als huiswerkbege-
leidster, maar Elzira weet haar te overhalen om 
terug te komen. 

Tijdens onze tocht
eet Margot hummus

bij Beni Falafel.
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door de stad en had ik haar vertrouwen gewon-
nen.”

Handel in condooms
Jakov heeft het meeste lef. Van onder zijn base-
ballpet met weer daaronder een keppeltje kijkt hij 
Margot uitdagend aan. Jakov vindt het opwindend 
en interessant dat ze een vriend heeft met een 
moslimachtergrond met wie ze samenwoont, 
maar niet is getrouwd. En hij doet niets liever dan 
met haar in discussie gaan of haar om de oren 
slaan met Jiddische woorden die ze aanvankelijk 
niet begrijpt. Hij leert haar niet alleen dat yarmul-
ke en kippah synoniemen zijn voor een keppeltje. 
Maar ook dat joodse tieners steeds de grenzen op-
zoeken. Zo begint Jakov na een schooluitstap naar 
Amsterdam een handeltje in condooms die hij 
daar in een onbewaakt ogenblik op de kop heeft 
kunnen tikken. Als zijn orthodoxe ouders erachter 
komen, bespreken ze het met Margot. Wist zij dat 
zoon Jakov handelt in voorbehoedsmiddelen? Het 
ontgaat haar niet dat vader en moeder Schneider 
er in stilte om moeten lachen. 
Over de verkoop van boekbesprekingen en opstel-
len aan klasgenoten weet Margot wel alles. Die 
heeft ze zelf geschreven. Jakov verpatst de teksten 

“Hoe dicht ik ook bij 
hen stond, ik bleef een 
buitenstaander. Als ze 
later bij mij op bezoek 
kwamen, bleef het bij 
frisdrank. Ik kon hen 
niet aan tafel uit
nodigen, omdat mijn 
keuken niet koosjer is”

De Schneiders beginnen een charmeoffensief en 
nodigen Margot en vriend Nima uit om samen 
sjabbes te vieren. Vader Schneider leest voor uit de 
sidoer (gebedenboek) en de mannen zingen uit 
volle borst zemirot of sjabbatliederen. Terug thuis 
heeft Margot het gevoel ‘een eeuwenoud schilderij 
te zijn binnengestapt; een tableau vivant waarin 
ze niet thuishoort. En misschien ook niets te zoe-
ken had’, schrijft de auteur in het boek Mazzel tov. 
“Hoe dicht ik ook bij hen heb gestaan, ik bleef een 
buitenstaander. Als ze later bij mij op bezoek kwa-
men, bleef het bij frisdrank. Ik kon hen niet aan ta-

fel uitnodigen, omdat mijn keuken niet koosjer is. 
Dat is jammer, maar het doet niets af aan de inten-
se vriendschap die ik jarenlang heb ervaren. 
Orthodoxe joden worden helaas nog geregeld be-
schouwd als een groep wereldvreemde en kneute-
rige mensen. Ik heb een heel warm, fijnzinnig en 
intellectueel zeer begaafd gezin leren kennen. Zo 
hing moeder Schneider post-its in de lift waarop 
ze lieve dingen schreef voor haar kinderen. Het 
was nooit pathetisch en altijd vol humor. Al wor-
stelde ik ook met hun religieuze harnas.”
Op een dag komt moeder Schneider thuis met drie 
prachtige en sexy body’s. De lingerie is voor haar 
dochter Elzira en ze laat Margot kiezen welke de 
mooiste is. Een paar dagen later laat ze één body 
bij Margot bezorgen als dank voor haar inzet. Vol-
gens Margot wordt er in orthodoxe milieus veel 
aandacht besteed aan mooie lingerie die bestemd 
is voor de echtgenoot. “De tijd bij de Schneiders 
heeft mijn blik op de wereld geopend. Het heeft 
mij geleerd om respect te hebben voor een andere 
manier van leven. Waarom verwachten dat ieder-
een is zoals jij?”

Grote kloof
Het bordje met hummus is leeg. We nemen de 
fiets en rijden naar de joodse synagoge op de hoek 
van de Van den Nestlei en de Oostenstraat. Margot 
draagt een leren jasje en een strakke broek die 
vanonder aan de achterkant een stuk is openge-
ritst. Het is niet meer de legging met de doodskop-
pen, maar een beetje rebels is ze ook vestimentair 
altijd gebleven. Een orthodoxe jood komt aange-

A7

fietst; grote hoed op het hoofd, pijpenkrullen en 
tsietsiet (gedenkkwastjes) uit zijn broek. Hij moet 
uitwijken voor Margot, maar er is geen oogcon-
tact. De joodse man trekt aan zijn stuur en schiet 
snel een andere straat in. 
Ook vandaag is er in Antwerpen een grote kloof 
tussen joden en niet-joden. Hoewel de groepen 
heel dicht bij elkaar leven, is er nauwelijks con-
tact. Orthodoxe joden hanteren nog steeds tal van 
strenge regels die toenadering niet vergemakkelij-
ken. 
Bovendien bestaat er een ander onderwijsnet voor 
joden en niet-joden, waardoor kinderen van jongs 
af aan gescheiden worden opgevoed. “Ik denk niet 
dat de jonge generatie de strenge regels langzaam 
loslaat. Wat ik wel zie, is dat de nieuwe generatie 
de angst die voortkomt uit wat er met de joden is 
gebeurd in de Tweede Wereldoorlog van zich 
heeft afgeschud. Jonge joden zijn trotser en zelf-
verzekerder. Maar de gemeenschap blijft vrij ge-
sloten. Orthodoxe joden trouwen nog steeds bin-
nen hun eigen groep.”
Wat ook meespeelt, is dat veel modern orthodoxe 
jonge joden uit Antwerpen wegtrekken, omdat de 
diamantindustrie hen geen werk meer biedt, weet 
Margot. “Jonge mensen hebben vaak meer be-
hoefte aan nieuwe contacten. Toch voel ik een 
grote opluchting als ik joodse mensen benader. De 
tijd dat ik bij de familie Schneider werkte, ligt 
meer dan dertig jaar achter mij. Om de herinne-
ringen en gevoelens terug te halen, ben ik He-
breeuws gaan studeren aan het Instituut voor 
Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen 


