
waar ik les kreeg van Aaron Malinsky. Ik heb een 
tijdlang zo veel mogelijk contact met joden ge-
zocht. Ik ging naar joodse winkels, naar joodse 
dokters en joodse restaurants.”
We willen het joods cultureel centrum Romi Gold-
muntz in de Nerviërsstraat bezoeken, maar vol-
gens Margot is het dicht. Ze is er deze ochtend 
langs gefietst en de rolluiken waren naar beneden. 
“Zo’n centrum zou eigenlijk altijd open moeten 
zijn voor bezoekers”, vindt Margot. “Veel joden 
willen de afstand overbruggen. Intuïtief voel ik 
een hunkering naar het doorbreken van het isole-
ment. Alleen weten ze niet precies hoe. Samenle-
ven in diversiteit lukt alleen als je je openstelt voor 
de andere. Maar laten we ook naar onszelf kijken. 
Ook wij moeten moeite doen. Als meer mensen 
zouden ervaren wat ik en ook de familie Schnei-
der hebben beleefd, zou de wereld er heel anders 
uitzien. Ik hoop dat mijn boek de joodse en niet-
joodse gemeenschap wat dichter bij elkaar 
brengt.”

Loyauteit tot in de kist
Dertig jaar lang droeg Margot het verhaal van de 
Schneiders in zich. Pas toen de Nederlandse 
schrijver Adriaan Van Dis haar bevroeg over het 
jodendom en opmerkte dat ze er opvallend veel 
over wist, ontstond het idee voor het boek. Toen 
het op papier stond, worstelde ze met de vraag 
hoe ze de familie moest vertellen dat ze een boek 
over hen had geschreven. De namen zijn welis-
waar gefingeerd waardoor de privacy niet is ge-
schaad, maar toch bleef het knagen. 
De afgelopen jaren heeft Margot slechts spora-
disch contact met hen gehad. Eliza belde haar nog 

een keer in totale paniek op. Ze was met haar ver-
loofde een boottocht gaan maken en er was iets 
vreselijks misgegaan. Aanvankelijk dacht Margot 
dat ze misschien met de jongen naar bed was ge-
gaan, maar dat bleek absoluut niet het geval. Door 
de schommelingen van het water had ze haar ge-
liefde per ongeluk aangeraakt. Iets wat in het or-
thodoxe milieu ten strengste is verboden. “Ik lag 
op dat moment naakt met mijn lief in bed. Het ver-
schil tussen onze werelden kon niet groter zijn. 
Door rustig op haar in te praten, wist ik haar toch 
te kalmeren.”
Inmiddels zijn alle vier de kinderen getrouwd en 
wonen ze met hun buitenlandse joodse partners 
verspreid over de hele wereld. Ook het oude echt-
paar Schneider heeft Antwerpen verlaten. 
Het dilemma van Margot loste zich vanzelf op. 
Vlak voor het boek af was, kreeg ze een mail van 
Elzira die met haar man en vijf kinderen in New 
York woont. Ze had op de site van Margot een 
aankondiging van Mazzel tov gezien. ‘Ik ben be-
nieuwd waar je de inspiratie vandaan hebt ge-
haald’, schreef de joodse vrouw met een smiley 
achter de zin. ‘Ik hoop dat de critici het een goed 
boek vinden. Maar als dat niet zo is, dan kan je al-
tijd rekenen op je oude supporters.’
“Ik vind het een ongelooflijk mooie mail”, zegt 
Margot. “Elzira is niet langer het jonge, zoekende 
en onhandige meisje. Ze is uitgegroeid tot een 
prachtige volwassen vrouw. Onze relatie is nu ge-
lijkwaardig. Ik weet dat ik in tijden van nood altijd 
op haar kan rekenen. En mocht er haar ooit iets 
overkomen waardoor ze iemand van buiten de 
joodse gemeenschap nodig heeft, dan klopt ze bij 
mij aan. Er is loyauteit tot in de kist.” W 
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