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Jiddisch voor Dummies.  

Over het Jiddisch zijn in ons taalgebied weinig boeken beschikbaar. 
De erg degelijke publicaties van Hertog Beem zijn in de handel nog 
moeilijk verkrijgbaar. In 2002 verscheen bij SDU nog een 
woordenboekje (met toch zo’n 3000 lemma’s): ‘Hebreeuwse en 
Jiddische woorden in het Nederlands’. Het ging om een handig 
naslagwerkje - officieus ook wel het oranje boekje genoemd - waarin 
(beknopte) informatie wordt gegeven over betekenis, spelling, 
uitspraak, afbreekplaatsen, taal van herkomst enz.  

Thans heeft Marissa van der Valk, columniste bij het Nieuw 
Israëlitisch Weekblad haar columns gebundeld in wat een erg amusant boekje is 
geworden: Jofel Jiddisj. Hier wordt noch wetenschappelijkheid, noch volledigheid 
geclaimd. Niettemin leest het allemaal erg vlot. Van der Valk heeft een welversneden 
pen en veel zin voor humor. Omdat voor het Jiddische (en Hebreeuwse) schrift geen 
officiële transcriptieregels bestaan en om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen 
volgt de spelling in Jofel Jiddisj die van het oranje boekje. De citaten zijn hierdoor 
niet meer letterlijk maar omgespeld.  

Van der Valk geeft een lijstje van veel gebruikte bronnen. Daarbij is het opvallend dat 
geen gebruik werd gemaakt van het Bargoens woordenboek van Enno Endt uit 1974, 
dat toch veel woorden van Jiddische herkomst bevat. Ook Het Joodsch in Nederland 
van J.L. Voorzanger en J.E. Polak wordt niet als bron vermeld. Volledig is dit boekje 
zoals gezegd niet. Zo miste ik de uitdrukkingen ‘ergens gallisch van worden’ (van het 
Jiddische challes, misselijk, onaangenaam) en ‘sjappie hendele mendele’ (gebruikt 
voor hutspot; terug te vinden bij Endt en Van Dale en vaak verklaard als een 
(Jiddische) verbastering van Chopin, Händel, Mendelssohn, maar daarmee werd nog 
niet het verband met voedsel gelegd).  

Wel opgenomen zijn veel bekende Jiddische woorden (achenebbisj; kelole; 
kinnesinne; sjikker) maar ook heel wat onbekende (jesjieveboocher; jieches; 
machloukes). Er zijn zelfs woorden die strikt genomen niet thuis horen in een boekje 
als dit: het (Amerikaanse) verschijnsel JAP bijvoorbeeld: volgens Van der Valk ‘de 
joods-Amerikaanse variant van het domme blondje’; het fictieve plaatsje ‘Hotseplots’ 
en het zoute deegkoekje ‘pretzel’. Daarmee wordt duidelijk dat in dit boek niet alleen 
aandacht wordt besteed aan de oorsprong en ontwikkeling van Jiddische woorden 
maar eveneens aan aspecten van de joodse samenleving in Nederland. Daardoor is 
dit werkje uitermate geschikt voor mensen met geringe kennis van het Jiddisch en de 
joodse cultuur. Wie een wat uitgebreider en diepgaander werk zoekt, raad ik 
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands aan. Maar daarin is humor dan 
weer ver te zoeken.  
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