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1

Inleiding
Jerry Seinfeld, Grace Adler, Howard Wolowitz: drie namen van personages die de afgelopen
twintig jaar in Amerikaanse sitcoms verschenen. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn alle drie
joods. In hun joodse overtuiging lijken deze personages echter niet altijd even positief te
worden neergezet. Dit is vooral opvallend omdat deze sitcoms veelal door de inbreng van
joodse mensen tot stand zijn gekomen. Er lijkt hier sprake van een paradox in de benadering
van deze personages, welke in het kader van deze masterscriptie nader is onderzocht.

Hoewel ze in de jaren ervoor slechts sporadisch verschenen vond er vanaf 1989 een enorme
opmars plaats aan joodse personages in Amerikaanse sitcoms.1 Het jaar 1989 biedt dan ook
een uitstekend uitgangspunt voor dit onderzoek. Op welke wijze werden deze personages
vanaf toen gepresenteerd? Is er sprake van een ontwikkeling in deze representatie? Dit zijn
enkele vragen die centraal staan in dit onderzoek dat zich vormt rond de hoofdvraag:

Op welke wijze hebben joodse personages in Amerikaanse sitcoms zich ontwikkeld van 1989
tot nu?

Het onderzoek naar deze hoofdvraag is vormgegeven door middel van drie casestudies,
waarbinnen drie van deze joodse personages geanalyseerd zijn, namelijk Jerry Seinfeld uit
SEINFELD [1989-1998], Grace Adler uit WILL & GRACE [1998-2006] en Howard Wolowitz uit
THE BIG BANG THEORY [2007-nu]. De drie sitcoms beslaan samen de gehele periode van 1989
tot nu, vertonen nauwelijks tot geen overlap in tijd en bieden daardoor een goed overzicht van
de wijze waarop joodse personages in deze jaren zijn verbeeld. Van elke sitcom staat één
aflevering centraal. Deze afleveringen zijn zorgvuldig gekozen zodat het joodse personage
hierin goed tot zijn of haar recht komt.

Door middel van een kwalitatieve tekstanalyse naar joodse personages in de sitcoms en,
daarmee samenhangend, naar joodse identiteitspolitiek in Amerika, wordt er eerst een kader
geschetst waarbinnen de casestudies zijn uitgevoerd. Belangrijke theoretische uitgangspunten
zijn onder andere het geredigeerde werk Insider/Outsider: American Jews and

1

Volgens de telling van Vincent Brook verschenen er tussen 1989 en 2001 33 sitcoms met Joodse protagonisten
op de Amerikaanse televisie, tegenover zeven in de jaren ervoor.
Vincent Brook, Something Ain’t Kosher Here: The Rise of the “Jewish” Sticom (New Jersey: Rutgers University
Press, 2003): 4.
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Multiculturalism dat de unieke status van joden door de jaren heen in Amerika nader
bestudeert en Charles S. Liebmans’s The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and
Family in American Jewish Life, dat zich tevens concentreert rond de ontwikkeling van joodse
identiteitspolitiek in Amerika. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt Fighting to Become
Americans, waarin Riv-Ellen Prell een aantal joodse types uiteenzet die tevens in de sitcom
hun opwachting zouden maken. En tot slot Vincent Brook’s Something ain’t Kosher Here:
The Rise of the Jewish Sitcom, een werk dat nauw gerelateerd is aan dit onderzoek.
Vincent Brook schetst namelijk een mooi overzicht van de ontwikkeling van de joodse
sitcom trend. Hij schrijft dit werk echter vanuit zijn eigen positie, namelijk die van een
feministische joodse man en hij is dan ook voornamelijk geïnteresseerd in de representatie
van de vrouwelijke joodse personages.2 Dit werk is uit 2003 en biedt daarom voldoende
ruimte voor nieuw onderzoek en nieuwe bevindingen. Door het genre binnen het kader van
“de joodse paradox” te bestuderen, zal blijken dat dit onderzoek wetenschappelijk gezien een
goede bijdrage levert aan huidig gepubliceerd onderzoek en daarmee aan de ontrafeling van
het mysterie dat joden de wereld geboden hebben.

De casestudies zijn vervolgens opgebouwd uit vier delen. Door het analyseren van de miseen-scène, het narratief en de personages, wordt er per casus naar een verdieping toegewerkt
waarin geconcludeerd wordt welke rol joodse identiteitspolitiek speelt in de betreffende
sitcom en dus op welke wijze het personage als joods wordt gepresenteerd. Deze verdiepingen
werken naar de eindconclusie toe.
De casestudies zijn vormgegeven door middel van een discoursanalyse. Een discours
is een bepaalde manier van praten over en begrijpen van de wereld (of een aspect van de
wereld).3 Discoursen zijn daardoor analytisch hulpvaardig in het bestuderen van connecties en
relaties en ze stellen dat wat gebeurtenissen ons vertellen over onszelf en over onze manier
van denken ter discussie.4

Hoewel joodse personages vanaf de jaren 1970 veelvuldig voorkwamen in verschillende
vormen van populaire cultuur5, is hier specifiek gekozen voor het sitcomgenre. De
belangrijkste motivatie hierachter is dat een sitcom gezien kan worden als een historisch en
2

Ibidem, 146.
Marianne Jørgensen en Louise Philips, Discourse Analysis: As Theory and Method (Londen: Sage Publications,
2002): 1.
4
Myra MacDonald, Exploring Media Discourse (Londen: Arnold, 2003): 10; 26.
5
David Bruce MacDonald, Identity Politics in the Age of Genocide (Londen: Routledge, 1008): 10.
3

3

cultureel document waarbinnen de dominante sociale waarden in een bepaalde periode goed
bestudeerd kunnen worden.6 Daarom biedt dit genre uitstekende onderzoeks- en
analysemogelijkheden.
De keuze voor een afbakening van Amerikaanse sitcoms komt voort uit het feit dat
sitcoms uit andere landen andere culturen en daardoor andere conventies en personages met
zich meebrengen. De kwesties rond gelijke burgerrechten en identiteitspolitiek in Amerika
zijn tekenend geweest voor de Westerse percepties van de wereld. De wijze waarop populaire
cultuur, in dit geval in de vorm van sitcoms, hiermee omgaat is dan ook interessant voor nader
onderzoek.
Een andere maatschappelijke motivatie voor dit onderzoek komt voort uit de sociale
processen die gaande zijn in de wereld. Zo ontstond er in 2005 de enorme rel rond de
politieke spotprenten die betrekking hadden op Mohammed in de Deense krant JyllandsPosten. Hillel Halkin merkte over dit voorval op:
“One wonders which is stranger: a religion like Islam, whose believers riot around the
world because a newspaper pokes fun at their prophet, or a religion like Judaism,
whose believers poke fun at their prophet themselves?”7
Uit dit onderzoek zal blijken waarom joden ‘zichzelf’ in de sitcoms op komische wijze
verbeelden.

6

David Pierson, “American Situation Comedies and the Modern comedy of Manners” in The Sitcom Reader:
America Viewed and Skewed, red. Mary M. Dalton en Laura R. Linder (Albany: State University of New York
Press, 2005): 45.
7
Hillel Halkin, “Why Jews Laugh at Themselves” Commentary (2006, april, volume 121, issue 4): 47-54.
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Opzet casestudies
Een korte toelichting op het belang van de analyse van de mise-en-scène, het narratief en, in
dit kader de belangrijkste, de personages.

Mise-en-scène
Binnen de mise-en-scène staat centraal wie en wat er getoond wordt.8 Om welke personages
draait de sitcom en hoe zijn ze ten opzichte van elkaar gepositioneerd? Rond welke thema’s is
de sitcom vormgegeven? Waar speelt de sitcom zich af? Kwesties als setting en locatie zijn
hier van belang. Door de mise-en-scène nader te bestuderen is het mogelijk om het joodse
personage te plaatsen in een bepaalde plaats en tijd en zodoende vormt de mise-en-scène een
belangrijke basis voor het in kaart brengen van een mogelijke ontwikkeling in de representatie
van joodse personages. De mise-en-scène wordt grotendeels bepaald door het narratief.

Narratief
Een sitcom bestaat uit meerdere afleveringen. Elke aflevering (op een enkele uitzondering na)
toont een verhaal dat wordt gesloten. Het verhaal wordt in gang gebracht door een
ontwrichting. 9 Deze ontwrichting vindt vaak plaats in de vorm van afwijkend gedrag10,
oftewel gedrag dat in de echte wereld niet gepast is.
Het narratief in sitcoms is vaak opgebouwd uit meerdere verhaallijnen. Deze zijn weer
onderverdeeld in zogenaamde beats.11 Enkele van deze beats zullen nader worden toegelicht
wanneer deze het joodse personage duidelijk typeren. Het narratief is van belang om nader te
bestuderen om erachter te komen op welke wijze joodse referenties zijn ingesloten in het
verhaal.

8

Peter Verstraten, Handboek Filmnarratologie (Nijmegen: Van Tilt, 2008): 59.
Terry Lovell, “A genre of social disruption?” in Television Sitcom, red. Jim Cook (Londen: British Film
Institute, 1982): 20-21.
10
Andy Medhurst and Lucy Tuck, “The Gender Game”, in Television Sitcom, red. Jim Cook (Londen: British
Film Institute, 1982): 44.
11
“Situation comedies, episodics, and serial dramas all organize their stories into rather short segments, often
less than two minutes in length. Viewers might call these scenes, but wirters call them ‘beats’, and they are
television’s most basic storytelling unit. […]Each beat tells us something new, something we want to know.”
Michael Z. Newman, “From Beats to Arcs: Towards a Poetics of Television Narrative” Velvet Light Trap (2006,
nr. 58): 17-18.
9
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Personages
Ten derde, en belangrijkste, staan de personages centraal waarbij vooral de onderlinge relatie
van belang is. Immers, in de woorden van Peter Verstraten:
“In een poging tot karakterisering van de personages is het usance om te kijken hoe ze
ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd.”12
De sitcom, afgekort van situation comedy, is afgeleid van verschillende komische genres.13
In de relatief korte tijd die de sitcom ter beschikking heeft, tegenwoordig zo’n 20-22 minuten,
is directheid onvermijdelijk en om een personage direct grappig te vinden, moet het een
herkenbaar type zijn. 14 Personages in een sitcom verschijnen dan ook veelal in de vorm van
stereotypes. Daarom is één aflevering dan ook voldoende om te kunnen duiden op welke
wijze het personage als joods wordt verbeeld.
Van joodse personages en daarmee joodse stereotypes wordt in Amerikaanse sitcoms
dankbaar gebruik gemaakt mede omdat je er alle kanten mee op kunt. Positieve stereotypen
van de jood zijn volgens Evelien Gans, bijzonder hoogleraar “Hedendaags jodendom, zijn
geschiedenis en cultuur” aan de Universiteit van Amsterdam, bijvoorbeeld het joodse genie of
de joodse virtuoos.15 Negatieve stereotypen zijn bijvoorbeeld de jood als verrader, lafaard of
samenzweerder.16

Vanaf de jaren 1960 verschenen er steeds meer joodse personages in Amerikaanse populaire
cultuur en nieuwe types werden ontwikkeld. 17 Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de joden
die rond het begin van de 20e eeuw naar de VS trokken en zich veelal in New York vestigden,
zich nu langzaam maar zeker naar de mainstream begaven.18
De meest prominente en blijvende types waren de Jewish American Princess (oftewel
de JAP), de aanmatigende joodse moeder en de neurotische New York Schlemiel. 19 Grote

12

Verstraten, 42.
Barry Curtis, “Aspects of Sitcom” in Television Sitcom red. Jim Cook (Londen: British Film Institute, 1982):5.
14
Medhurst en Lucy Tuck, 43.
15
Evelien Gans, “De joodse almacht. Hedendaags antisemitisme.” [2003] Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie – 10-5-2011 http://www.niod.knaw.nl/documents/publicaties/NIODGansAlmacht.pdf
16
Ibidem.
17
Brook, 47.
18
Charles S. Liebman, The Ambivalent American Jew (Philadelphia: Jewish Publication Society of America,
1973): 49.
19
Brook, 47.
13
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neuzen, abnormaal haar en nasale New Yorkse accenten waren nu “in”. 20 Naar deze types, de
schlemiel, de joodse moeder en de Jewish American Princess, zal in de casestudies
gerefereerd worden. Daarom eerst een beknopte toelichting.

Schlemiel en schlimazel
Toen joden naar Amerika migreerden namen ze onder andere het type van de jewish fool mee,
welke zich hier verder ontwikkelde. Een ervan verscheen in de 19e eeuw in de literatuur en
was de schlemiel. 21 De schlemiel is, beknopt samengevat, de actieve verspreider van pech. 22
Heinrich Heine, joodse auteur, was een van de eerste die eind 19e eeuw de schlemiel
behandelde.23 Halkin citeert uit zijn werk:
“You can see for yourself […] how in one and the same breath I mock the Jews and
take their side. I can never decide if they seem to me more laughable than
praiseworthy or the opposite.”24

Het type van de schlemiel is dus ontwikkeld vanuit de joodse literatuur en vond in de jaren 60
een weg naar het witte doek.25 Nauw samenhangend aan dit type is de schlimazel. Waar de
schlemiel de actieve verspreider van pech is, kan de schlimazel gezien worden als het
passieve slachtoffer.26

Met de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog, met als dieptepunt de Vietnamoorlog,
begon Amerika zich steeds minder als superieur te zien. Het idee van de loser-als-held kwam
in de Amerikaanse gedachte en de schlemiel leek dit plaatje goed in te vullen waardoor deze
in de spotlight kwam.27

Aanmatigende joodse moeder
Zij verscheen al even in de jaren 1930, maar wist rond 1950 terug te keren in een nieuwe
vorm. In de woorden van Prell was de joodse moeder in deze jaren:
20

Ibidem.
Halkin.
22
Carla Johnson, “Lost in New York: The Schlemiel and the Schlimazel in Seinfeld” Journal of Popular Film
and television 22.3 (1994): 116-124.
23
Halkin.
24
Geciteerd in: Halkin.
25
Johnson.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
21
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An American-born […] who pushed, wheedled, demanded, constrained, and was
insatiable in her expectations and wants.28 […] She personified, often through her
son’s vision of her, an American Jewish culture in transition. She was funny because
she was out of place. Her excessive and dangerous nurturance held back her sons – the
producers of this humor – from moving forward into adulthood.29 […][They]would
not let their children, principally their sons, go into the world as “normal”. 30

Zij bleef lange tijd de dominante joodse stereotype in populaire cultuur tot ze in de jaren 1990
overschaduwd zou worden door de Jewish American Princess. 31

Jewish American Princess
In de jaren 1960 en 1970 verscheen de Jewish American Pincess als een alomtegenwoordig
stereotype van joods leven.32 Riv-Ellen Prell schrijft over de Jewish American Princess onder
andere het volgende:

The Jewish American Princess is withholding and passive. […] The JAP fails to care
for the needs of others because she asserts the right to be cared for, particularly by
men. […] The Jewish Princess has a single obsession: to own things. […] She does
not, however, finance this consumption. Unlike the hardworking Jewish Mother, she
consumes without producing, and she takes without giving. 33

Het JAP stereotype verscheen toen joden echt leken net als anderen te zijn. Joodse mannen en
vrouwen en middenklasse joden en niet-joden werden moeilijker om te onderscheiden door
woonplaats, onderwijs en beroep.34 Belangrijk om hierbij op te merken is dat identificatie met
de mainstream botst met de joodse wens hun identiteit als minderheid te beschermen en
vooral ook te behouden.35

28

Riv-Ellen Prell, Fighting to Become Americans: Assimilation and the Trouble between Jewish Women and
Jewish Men (Boston: Beacon, 1999): 143.
29
Ibidem, 150.
30
Ibidem, 163.
31
Ibidem, 180.
32
Ibidem, 178.
33
Ibidem, 180-182.
34
Ibidem, 207.
35
Brook , 17.
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Desondanks werd het hierdoor tevens mogelijk voor niet-joden om dit joodse
stereotype aangemeten te krijgen. Zo ontstond er de ruimte voor ontwikkeling van de nonJewish Jew, volgens Seidman een jood die geen specifieke banden heeft met de joodse
samenleving of religie, zelfs geen joods “bewustzijn”, maar wie desalniettemin
geïdentificeerd kan worden als een ver product van joodse geschiedenis, een joods “type”. 36
Dat joden veelal verbeeld zijn in de vorm van deze stereotypen lijkt te duiden op een trend die
teruggaat naar de Haskalah, oftewel de joodse verlichting welke plaatsvond van midden tot
late 18e eeuw. Wat jodendom was werd onderwerp van debat.37 Nu, zo’n 200 jaar later, is dit
vraagstuk nog altijd niet opgelost.
Dit onderschrijft een belangrijke motivatie achter de vele studies die zijn verricht naar
joden: hoe is het mogelijk een groep, of een persoon uit een groep, te representeren wanneer
het onduidelijk is wie of wat er precies mee bedoeld wordt? ‘De jood’ lijkt toch vooral een
moreel concept te zijn geworden, wat moeilijk is te definiëren. De sitcom zoekt door de inzet
van joodse personages op de een of andere manier toch een afbakening. Op welke wijze dit
gebeurt, zal blijken uit de casestudies die volgen.

Over deze bijzondere status zijn, naast Brooks Something ain’t Kosher Here, diverse andere bronnen te
raadplegen, met als belangrijkste het geredigeerde werk Insider/Outsider: American Jews and Multiculturalism.
Tevens wordt deze status nader toegelicht in bijlage 1.
36
Naomi Seidman, “Fag-Hags and Bu-Jews: Toward a (Jewish) Politics of Vicarious Identity” in
Insider/Outsider: American Jews and Muliculturalism,, red. David Biale, Michael Galchinsky en Susannah
Heschel (Berkeley: University of California Press, 1998): 257.
37
Liebman, 20.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de wijze waarop joden hun weg vonden naar Amerika en zich hier
ontwikkelden, zie bijlage 1.
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SEINFELD 1989-1998
Mise-en-scène
SEINFELD draait om vier vrienden. Het werd gecreëerd door Jerry Seinfeld in samenwerking
met Larry David. 38 Beide waren van joodse afkomst en ze haalden inspiratie uit hun eigen
levens en ervaringen voor de verhaallijnen in de sitcom. Jerry Seinfeld was zelf dan ook
stand-up comedian in New York en speelt in de sitcom min of meer zichzelf: hij heeft zelfs
zijn eigen naam aangehouden. De afleveringen (behalve in de laatste twee seizoenen, 8 en 9)
beginnen en eindigen met een stukje van Jerry’s stand-up comedy. In een knus ogend theater
in New York bespreekt hij zijn dagelijkse ervaringen en introduceert hij het onderwerp voor
de komende aflevering. Gedurende de aflevering reflecteert hij op de gebeurtenissen en aan
het einde concludeert hij met een grapje.
Jerry heeft een beste vriend in de naam van George Costanza, min of meer een
verpersoonlijking van Larry David, een buurman Cosmo Kramer, gebaseerd op Larry’s
buurman en tot slot een ex-vriendin, Elaine Benes. Het eerste seizoen bestond uit vier
afleveringen. Op de pilot, uitgezonden door NBC, kwamen reacties als “te New Yorks”, of “te
joods”.39 Bijzonder, omdat er geen letterlijke joodse verwijzingen in de aflevering zitten. Ook
dit lijkt te wijzen op de moeilijkheid die het morele concept van joden typeert. Om meer
inzicht te krijgen in wat de sitcom personages joods maakt staat de aflevering “The Busboy”,
nummer drie van het tweede seizoen voor deze analyse centraal. De eerste drie beats, die
samen zes minuten uitzendtijd in beslag nemen vormen hierin het uitgangspunt.

Narratief
Het narratief van deze aflevering wordt hoofdzakelijk gevormd door twee verhaallijnen. De
eerste verhaallijn wordt door Jerry geïntroduceerd met een stukje van zijn stand-up comedy,
waarin hij grapjes maakt over dat mensen zeuren over eten dat ze wel of niet lusten. Het
maakt hem niet uit, hij eet alles.

38
39

“How it Began.” Seinfeld: Seizoen 1 &2. Castle Rock Entertainment, 1991. DVD.
Ibidem.
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JERRY SEINFELD
I’m not a foodie. I don’t: ‘Oh this is too rare. Oh, it’s too salty.’ Just eat it and shut up.
I’ll eat anywhere, whatever they’re having. I’ve eaten rolls off of room-service trays in
hotel hallways. I have, that’s not a joke. This is my life.

Vervolgens verwondert hij zich over de rekening die na afloop van het eten in een restaurant
gepresenteerd wordt:

JERRY SEINFELD
Sometimes you go to a restaurant, they put the check in a little book. What is this, the
story of the bill?

Deze verhaallijn loopt door in een restaurant waar de drie beste vrienden, Jerry, George en
Elaine zitten te eten. George is de enige die niet eet en enkel als een klein kind vies naar zijn
eten zit te kijken en eraan te ruiken. Hij merkt op dat hij geen idee heeft waarom hij telkens
pesto bestelt terwijl hij het niet lekker vindt. In de tussentijd observeert Jerry de mensen om
zich heen:

JERRY SEINFELD
Look at that guy.

[Elaine draait zich direct om.]

Eheheh!

[Elaine draait zich terug.]

I’ll bet he’s getting hair transplants. Anytime you see a guy that age wearing a
baseballcap, 10-1, plugs.
Elaine draait zich nogmaals om en antwoord direct “oh yeah”. Vier belangrijke thema’s die in
SEINFELD geregeld worden aangehaald en die door de jaren heen veelal met joden in verband
zijn gebracht: de grappenmakers, eten, geld en uiterlijk worden in nog geen anderhalve
minuut zendtijd gepresenteerd. Tegelijkertijd zijn het allerdaagse thema’s. Dit lijkt een eerste
11

belangrijke aanwijzing te zijn voor Halkin’s uitspraak dat hoewel veel joodse grapjes alleen
verteld kunnen worden over joden, de meeste een universeel aspect hebben.40

Vervolgens vindt de ontwrichting plaats doordat de menukaart op het tafeltje naast hen vlam
vat. George is er op tijd bij en weet deze te doven. De restaurantbaas komt aangelopen en
vraagt wat er gebeurde:

GEORGE
Oh, the eh, the busboy left the menu a little close to the candle.

BAAS
I’m sorry for the disturbance.

ELAINE
[op bekakte toon]: I’m never eating here again. Haha.

[ze gaan weer zitten]
JERRY SEINFELD
Nice going.

GEORGE
Thank you. That ought to get us a free desert.

JERRY SEINFELD
I think the busboy is in trouble.

En inderdaad, de busboy, vanaf nu aangeduid als kelner, wordt ontslagen. George voelt zich
al snel schuldig en wil de man zijn excuses aanbieden. Dit besluit hij even later, in het
appartement van Jerry, net voor buurman Kramer komt binnenvallen. Omdat Jerry moet
werken adviseert hij George om Kramer mee te nemen in zijn poging excuses aan te bieden
aan de kelner. Kramer stemt in. George maakt zich zorgen om de man, Elaine tot op zekere
hoogte ook, totdat ze het adres van hem heeft overhandigd aan George, daarna vindt ze dat ze

40

Halkin.
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genoeg gedaan heeft. Jerry interesseert het allemaal bijzonder weinig. Desalniettemin wordt
hij er uiteindelijk in meegetrokken wanneer de kelner in zijn appartement langskomt. George
is bang dat de man hem iets aan zal doen. Hij is George echter dankbaar dat hij ervoor
gezorgd heeft dat hij ontslagen is omdat het restaurant in vlammen is opgegaan, evenals de
persoon die hem verving. Tevens heeft hij een nieuwe baan gevonden die zelfs nog beter
betaalt.

De tweede verhaallijn is van minder belang voor deze context, behalve het einde. Elaine heeft
een man ter logeren, die ze al snel helemaal beu is. De dag dat hij zou vertrekken, verslapen
ze zich, waardoor hij het vliegtuig mist. Ze komt haar verhaal doen bij Jerry, net voordat de
kelner binnenkomt. Wanneer de kelner weer vertrekt komt hij Elaine’s logé tegen en ze
krijgen slaande ruzie, dit gebeurt off-screen. Op deze wijze komen de twee verhaallijnen bij
elkaar en zit Elaine langer met de man opgescheept omdat hij gewond is.

Wat uit deze aflevering blijkt en waar de sitcom deels om bekend is geworden zijn de
allerdaagse verhandelingen en gebeurtenissen die centraal staan. De sitcom is meermaals
omschreven als een “show about nothing”. Toch gebeurt er van alles, voornamelijk door de
interacties van de personages.

Personages
Elaine Benes
Elaine is de ex-vriendin van Jerry, maar ze gaan nog steeds erg goed met elkaar om. Hoewel
het nooit echt duidelijk wordt of ze joods is, heeft ze wel enorm krulhaar en is ze redelijk
neurotisch, wat bijvoorbeeld in deze aflevering tot uiting komt wanneer ze zich verslapen
heeft en ze de man die bij haar verblijft zo snel mogelijk weg wil hebben. Dit loopt op het
einde echter heel anders dan ze had verwacht.

Cosmo Kramer
Cosmo Kramer is de buurman van Jerry en een vreemde eend in de bijt. Hij heeft tevens
krulhaar en is een beetje een uitbater van de maatschappij: hij heeft het grootste deel van de
serie geen werk en weinig om handen. Hij komt geregeld bij Jerry binnenvallen, is bijzonder
tactloos, verliest snel zijn interesse, neemt het niet altijd even nauw met de sociale regels en
schuwt enig crimineel gedrag niet.
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George Costanza
George, de beste vriend van Jerry, is kalend, goed gevuld en brildragend. Hij is min of meer
de tegenpool van Jerry. Waar Jerry redelijk succesvol is, een net appartement en voldoende
geld bezit en nog redelijk in trek is bij de vrouwen, is George vooral lui. Hij wil wel wat
bereiken maar er vooral geen moeite voor hoeven doen. Costanza is gebaseerd op Larry
David. Gezien David joods is, is het aannemelijk dat George dat ook is, hoewel dat niet direct
letterlijk naar voren komt.

Een paar opmerkelijkheden aan deze aflevering. Hoewel het niet George zijn intentie is brengt
hij de kelner wel in de problemen. In eerste instantie is hij blij omdat hij verwacht een gratis
toetje te krijgen, een van de indicaties dat hij een gierige jood is. Vervolgens, wanneer de
kelner in de problemen is, reageert hij nogal panisch en is hij bang dat de man hem buiten zal
opwachten. Dit gebeurt niet waarop hij besluit de man zelf op te zoeken om hem zijn excuses
aan te bieden. George laat zijn visitekaartje achter en de man komt hem later opzoeken in
Jerry’s appartement. Wanneer de kelner weggaat en slaande ruzie krijgt met de logé van
Elaine, leidt dit ertoe dat Elaine nog langer met de man zit opgescheept dan ze wilde. Door
George zijn stuntelige actie brengt hij dus tevens de anderen in vervelende situaties.

Met George wordt veelvuldig de spot gedreven. Hij is een beetje de loser van het stel en lijkt
erg te tippen aan het joodse stereotype van de schlemiel als de actieve verspreider van pech.41
Hij brengt de kelner in de problemen, zij het niet bewust opzettelijk. Vervolgens, omdat hij
zich zo schuldig voelt en per se zijn excuses wil aanbieden, bezorgt hij de anderen overlast.
De kelner komt immers bij Jerry langs en dit leidt ertoe dat Elaine nog langer met haar logé
zit opgescheept. Hoewel zijn intenties goed zijn, is de uitvoering vrij ongelukkig.

Jerry Seinfeld
Seinfeld heeft duidelijk krulhaar, praat nasaal en is een joodse stand-up comedian. Hiermee is
de (joodse) toon voor de sitcom gezet. Dat Jerry niet streng gelovig is blijkt direct uit de
eerste beat. Voor joden zijn bepaalde etenswaren immers vanuit religieus oogpunt niet
toegestaan, ze moeten zogenaamd koosjer eten. Jerry Seinfeld interesseert het blijkbaar niets,
hij eet immers alles.

41

Johnson.
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De kijker leert Jerry vooral kennen door zijn interactie met en reflectie op de gebeurtenissen
die voornamelijk door de andere personages in gang gezet worden. Deze reflectie gebeurt
voornamelijk door zijn stand-up momenten. George is zijn beste vriend. Hij wordt dan ook,
net als in deze aflevering, regelmatig betrokken bij George’s stuntelige acties, welke vaak
nadelige gevolgen hebben voor zijn omstanders. Waar George gezien kan worden als de
schlemiel, lijkt Jerry zich de rol van schlimazel te hebben aangemeten. Waar de schlemiel de
actieve verspreider van pech is, kan de schlimazel gezien worden als het passieve
slachtoffer.42 Waar George zich vaak druk maakt over de kleinste dingen, kan Jerry hier vaak
niet echt bij stil blijven staan, maar wordt hier wel geregeld in meegetrokken. Bijvoorbeeld
wanneer George de kelner wil gaan opzoeken, stelt Jerry voor dat hij niet alleen moet gaan,
maar iemand moet meenemen. Hij stelt voor zelf mee te gaan, maar moet eerst nog werken.
Vervolgens komt de kelner bij hem langs (in plaats van bij George thuis). In tegenstelling tot
de verwachtingen heeft hij echter niets kwaads in de zin.

Verdieping
Dat juist deze stereotypen, van de New Yorkse schlemiel en schlimazel, centraal staan in een
overwegend joodse sitcom is geen toeval. Met de migratie van joden naar Amerika bleef de
joodse humor niet achter, maar deze bloeide op in onder andere de Jiddishe theaters in New
York. De thema’s die SEINFELD karakteriseren: eten, gezondheid, manieren, frustraties,
ijdelheid en vernedering, zijn net zozeer thema’s van de joodse folklore.43 SEINFELD lijkt op
die manier, in de verspreiding en vertoning van joodse humor, in zekere zin de functie van het
Jiddische theater van de jaren ’20 te hebben overgenomen. In een periode waarin
identiteitspolitiek op de voorgrond trad en de samenleving aan verandering onderhevig was,
bood SEINFELD een reflectie vanuit joods oogpunt op deze veranderingen.
Dat juist deze personages, van de New Yorkse schlemiel en schlimazel, opnieuw de
boventoon voeren is geen toeval. Met de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog, met als
dieptepunt de Vietnamoorlog, begon Amerika zich steeds minder als superieur te zien. Het
idee van de loser-als-held kwam in de Amerikaanse gedachte en de schlemiel leek dit plaatje
goed in te vullen waardoor deze meer in de spotlight kwam.44

42

Ibidem.
Ibidem.
44
Ibidem.
43

15

De joodse ervaring werd in de jaren 1990 ingezet als een weerspiegeling van de frustraties
van mainstream Amerika, aldus Johnson. 45 En vooral dit lijkt tot uiting te komen in SEINFELD,
waarin de veranderende normen en waarden van de Amerikaanse samenleving door een joods
personage onder de loep worden genomen. Joden vinden het geen probleem om de spot met
zichzelf te drijven. Joodse stereotypes zijn er dan ook veelvuldig in SEINFELD: de neurotische
jood, de joodse komiek, de nasale stem, het krulhaar. Een belangrijke reden hiervoor kan
gevonden worden in het gegeven dat wanneer iemand onderwerp is van een discours, hij/zij
niet het slachtoffer is.46 Dit lijken joden in hun grappenmakerij altijd voorop te hebben staan
en komt in SEINFELD wellicht het best tot uiting door het reflecteren op het leven en
concluderen met een grapje: ze nemen het leven niet zo serieus. Ook dit is een typische
eigenschap die aan joden toebedeeld is. Sigmund Freud, zelf joods, zegt hierover:
“Joden kennen hun werkelijke fouten in samenhang met hun kwaliteiten.47 […] De
humor die door de grap ontstaat heeft dan in zekere zin de waarde van een toets en wil
zeggen: “Kijk, dit is nu de wereld die er zo gevaarlijk uitziet. Een kinderspel, net goed
genoeg om er een scherts over te maken!”48
Dit spel lijkt in SEINFELD, nog meer dan “niets” het plot te sturen en de afleveringen in gang
te zetten.

45

Ibidem.
Myra MacDonald, 25.
47
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WILL & GRACE 1998-2006
Mise-en-scène
In de jaren 1992-1998 verschenen er zes joodse sitcoms waarvan er vier om een vrouw
draaiden, in tegenstelling tot de vijf in de vijftig jaar ervoor.49 Het meest bijzonder was dat
deze vier vouwen aantrekkelijk en seksueel zelfverzekerd waren.50 Er vond zodoende in deze
jaren een verschuiving plaats in dominantie van gender, waarvan WILL & GRACE een
belangrijk voorbeeld is. Deze sitcom verscheen in navolging van onder andere THE NANNY,
waarin de joodse vrouw werd neergezet in het personage van Fran Fine. Zij is de ultieme
verwezenlijking van de Jewish American Princess en was een enorme doorbraak in
vrouwelijke joodse representatie.51

Evenals SEINFELD speelt WILL & GRACE zich af in New York en hier draait het verhaal tevens
om vier vrienden. Waar SEINFELD de veranderende normen en waarden van de samenleving
aan de orde stelt, is WILL & GRACE vooral een product van die veranderde samenleving. Will
Truman en Grace Adler lijken het perfecte koppel te vormen, ze wonen het grootste gedeelte
van de serie samen, delen lief en leed met elkaar, vullen elkaars zinnen aan en zijn
onafscheidelijk. De enige kink in de kabel: Will is homo. Hij heeft een beste vriend, zijn
oversekste alter ego Jack McFarland, die alle stereotyperingen wat betreft homo’s weet te
overtreffen. Zij heeft een assistent, de - kort samengevat - stinkend rijke pillenslikkende
alcoholiste Karen Walker.

WILL & GRACE gaat in eerste instantie dan ook voornamelijk over homoseksualiteit. Will
Truman was de eerste (aantrekkelijke) homoseksuele protagonist in een sitcom.52 Ook het
personage Grace Adler was vernieuwend. Waar joodse vrouwen voorheen veelal als negatieve
stereotypen werden neergezet (materialistisch, veeleisend en egoïstisch) viel Grace, volgens
medebedenker van de serie Max Mutchnick, niet in een categorie die joodse vrouwen
gestereotypeerd hebben, omdat ze sterk, knap en trots is. 53 Debra Messing, de actrice die de
rol van Grace speelt, is zelf van joodse afkomst.
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Ter analyse is gekozen voor de eerste aflevering van het zevende seizoen, “FYI, I Hurt Too”.
In deze analyse staat één verhaallijn centraal, namelijk die rond Grace haar
huwelijksproblemen. De eerste beat is hierin de belangrijkste en wel in de opvatting over
Kabbala. Grace, Karen en Jack hebben een rood touwtje om hun linkerpols. Ze hebben echter
alledrie geen flauw idee wat Kabbala is. De dialoog die hierbij hoort is terug te vinden in
bijlage 2.

Narratief
De aflevering begint op het moment dat Grace in Will’s appartement staat met twee
verhuizers en een hoop spullen. Haar man, Leo, is vreemdgegaan en ze reageert zich af door
spullen uit zijn appartement te stelen. Grace weigert de verhuizers een fooi te geven voor hun
zware werk. Wanneer Will de verhuizers vertelt dat wanneer ze wachten op een fooi, ze nog
lang kunnen wachten, reageert Grace bevestigend, zonder zich ervoor te schamen en profileert
zich hiermee duidelijk als een gierige jood.
Vervolgens vindt er een conversatie plaats tussen de twee beste vrienden. Will merkt
op dat haar woede niet verdwijnt door Leo’s appartement leeg te stelen. Grace reageert hierop
met de woorden dat ze niet boos wordt, niet sinds ze Kabbala gevonden heeft en ze laat het
rode touwtje rond haar linkerpols zien. Zij is in de veronderstelling dat Kabbala een persoon
is. Vervolgens komt Karen binnen: “Didn’t anyone ever tell you two that stealing is a sin? It’s
a little thing I learned in a town called Kabbalah.” Will vraagt zich hardop af of er iemand kan
zijn die nog minder begrip heeft van deze religie dan hen, op het moment dat Jack
binnenkomt met een rood doekje om zijn linkerpols.
Vervolgens belt Leo op hij en wil Grace spreken. Grace is nog steeds woedend en
smijt de telefoon in de open haard.

KAREN
Wow, she’s really upset.

JACK
You know what she needs? A nice warm bowl of Kabbalah.

WILL
It’s not a... I’ll boil the water.
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Er wordt hier duidelijk gespeeld met de religieuze opvatting Kabbala, wat voornamelijk als
modeverschijnsel wordt ingezet. Grace ziet Kabbala als een persoon, Karen als een stad en
Jack als een soort soep. Volgens een omschrijving door VanDale is het echter de “geheime
leer en mystiek van de joden in de middeleeuwen”.54 Uiteraard is dit een beknopte
beschrijving, maar maakt in ieder geval duidelijk dat Kabbala joodse religieuze wortels heeft
en dat de personages volledig de plank misslaan. Een typisch voorbeeld van de paradoxale
wijze waarop naar joodse gebruiken wordt gerefereerd in de sitcom, waarover meer bij de
personagebeschrijvingen.

Personages
Will Truman
Will, de beste vriend van Grace, is advocaat, verdient veel geld en ziet zich alleen nog niet
gelukkig in de liefde. Hij is de slimme van het stel, maar er wordt niet altijd naar hem
geluisterd, zoals uit de passage over Kabbala blijkt.

Dat er als tegenspeelster voor de homoseksuele Will voor een joodse vrouw is gekozen, is
geen toeval. In de loop der tijd heeft zich een interessante relatie ontwikkeld tussen joden en
homo’s. Volgens Brook is de verbondenheid tussen joden en homo’s vanuit een historisch en
institutioneel standpunt als een natuurlijke adaptatie.55 Hoewel ze beide afwijken van de
waarden van een zekere elite - blank, hetero, Christelijk, mannelijk en met bezittingen56 geldt voor zowel joden als homo’s dat ze die specifieke identiteit, wanneer gewenst, niet
hoeven uit te dragen. Hoewel in een periode van identiteitspolitiek er juist gestreefd word naar
die afzonderlijke identiteit, hoeven zowel joden als homo’s hier, in tegenstelling tot andere
groepen die specifieke uiterlijke kenmerken hebben zoals Afro-Amerikanen, niet voor uit te
komen.

Jack McFarland
Jack is tevens homo, maar veel meer uitgesproken dan Will. Jack leeft in zijn eigen wereldje
54
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19

en trekt zich verder nergens wat van aan. Hij vindt zichzelf een echter entertainer:
acteur/stand-up comedian/danser/presentator: hij heeft het allemaal geprobeerd, maar is
nergens echt in geslaagd. Hij is echter beste vrienden met Karen, wie een bijzonder
interessant personage vormt in het kader van de joodse sitcom.

Karen Walker
Karen leeft namelijk, net als de anderen, in New York. Ze praat op een hoge nasale toon en is
een rijke man getrouwd, Stanley Walker, een hele dikke man. Hoewel ze af en toe wel
gevoelens laat blijken is ze toch vooral met hem getrouwd voor het geld en dat steekt ze niet
onder stoelen of banken. Dit in tegenstelling tot Grace die dan wel financieel erg op Will
steunt, maar niet van hem afhankelijk is.
Karen is Grace haar assistent, maar doet in deze functie eigenlijk meer kwaad dan
goed. De enige reden dat Grace haar nog niet ontslagen heeft is dat ze wel eens voor klanten
zorgt. Karen komt af en toe eens opdagen en is dan voortdurend met haar uiterlijk bezig. Ze
draagt vaak een pruik en altijd dure kleding en becommentarieert voortdurend Grace haar
kledingkeuze en haar.

Hiermee weet Karen erg te tippen aan het stereotype van de Jewish American Princess.
Hoewel deze typeringen niet allemaal in deze aflevering naar voren komen, blijkt uit andere
afleveringen wel dat Karen hier volledig aan voldoet. Karen is economisch volledig
afhankelijk van haar rijke man, die miljoenen bezit. Ze woont in een enorm huis met meer dan
dertig man personeel en kijkt neer op wijken zoals Brooklyn. Ze is voortdurend bezig met
haar uiterlijk: op haar werk verzorgt ze haar nagels of leest ze magazines waarin de nieuwste
trends staan. Ze heeft een dure smaak en maakt gebruik van plastische chirurgie. Tot slot is
Karen zelf niet joods en probeert zich normaal gesproken zoveel mogelijk te distantiëren van
alles wat met jodendom te maken heeft. Daarnaast gaat ze echter wel mee in Kabbala als
modetrend in deze aflevering. Karen lijkt hiermee de verbeelding van de zogenaamde “nonJewish Jew”. Het enige personage in deze sitcom dat wel duidelijk joods is, is Grace.

Grace Adler
Van Grace worden snel een aantal aspecten duidelijk: ze heeft een enorme bos krulhaar, ze
ontkent meerdere malen door de serie heen dat ze een neusoperatie zou hebben gehad, ze is
altijd aan het eten en gierig. In deze scène wordt in ieder geval dat laatste goed duidelijk: ze
vertikt het om de mannen een fooi te geven voor hun zware werk. Aan haar obsessie met eten
20

wordt in deze aflevering getipt doordat het rode touwtje om haar linkerpols volgens Will
afkomstig is van een taartdoos. Wat vooral opvalt in het fragment is dat hoewel Grace de
enige jood is van de vier, ze zich bij lange na niet weet te distantiëren van Jack en Karen in de
niet-kloppende interpretaties over Kabbala. Wat tevens opvalt is dat Grace zich hier, net zoals
door de acht seizoenen heen, als een overtuigende joodse vrouw probeert neer te zetten, maar
de plank volledig misslaat.

Opvallend in tegenstelling tot SEINFELD, maar net zoals in THE BIG BANG THEORY, verwijst
ze geregeld letterlijk naar haar joodse overtuiging. Debra Messing [de actrice die Grace
speelt] moedigde zelf de schrijvers van WILL & GRACE aan om meer joodse referenties in
haar personage te sluiten57, met als resultaat dat Grace uiteindelijk bijna elk denkbaar joods
stereotype representeert: het haar, de aparte kledingsmaak en hoewel ze dit stellig probeert te
ontkrachten, de grote neus. Verder is ze bijzonder egoïstisch. Dit benadrukt ze zelf in een
aflevering waarin ze in een verhitte discussie met Jack zegt: “Yes it is, it’s always about
me”. 58 Hoewel ze zelf schrikt van haar opmerking, kan ze deze niet terugnemen.

Wat in deze aflevering van belang is om op te merken is dat er gespeeld lijkt te worden met
joodse representaties. Joodse vrouwen werden veelal als negatieve stereotypen neergezet
(materialistisch, veeleisend en egoïstisch) in tegenstelling tot joodse mannen die vaak gezien
werden als ideale echtgenoten, verantwoord en toegewijd. 59 Eerder was de opmerking op zijn
plaats dat Grace buiten deze stereotyperingen viel. Dit komt echter voornamelijk door de
aanwezigheid van de JAP Karen. Doordat zij bijvoorbeeld in de passage over Kabbala de
plank nog veel meer weet mis te slaan dan Grace lijkt dit haar misstap te beperken. Bovendien
kan de rol van Leo hier niet buiten beschouwing blijven. De twee trouwen terwijl ze elkaar
nog nauwelijks kenden. Hij is een joodse dokter en dat was voor haar meer dan voldoende
motivatie. Wanneer hij langere tijd weg is voor zijn werk is, gaat hij echter vreemd waarop
deze aflevering volgt. Waar Grace een einde leek te maken aan de negatieve vrouwelijke
joodse stereotyperingen, breekt Leo met de verbeelding van de joodse man als verantwoord,
toegewijd en ideale echtgenoot.
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Verdieping
Het zevende seizoen van WILL & GRACE verscheen in 2004. In de jaren ‘90 kreeg Kabbala
een enorme impuls doordat bekende sterren als Madonna ermee aan de haal gingen. Zo was
zij vanaf 1999 overal te zien was met het rode touwtje rond haar linkerpols. Door mee te gaan
in het modeverschijnsel, wat Kabbala in de jaren 90 werd, zonder ook maar enig besef te
hebben van de achterliggende ideologie lijkt deze geheel verloren te gaan. Ondanks de
paradoxale benadering werken de joodse referenties en stereotyperingen uitstekend. De grote
vraag is dan: waarom is dit grappig? Volgens Bolonik, en daar sluit ik me volledig bij aan,
lachen we om Grace om haar naïviteit, onder het mom ‘ze zal wel niet beter weten’. We
lachen om Karen en Jack voor hun totale negeren van joodse dingen.60 Zelfs in deze scène.
Hoewel ze voor het eerst open staan voor iets wat met jodendom te maken heeft, hebben ze
geen idee waar ze het over hebben.

Uit haar plotselinge aanhang van Kabbala, op een moment dat ze het erg moeilijk heeft, valt
op te maken dat Grace in haar joodse achtergrond een soort van veilige haven lijkt te zien,
waar ze naar terugkeert wanneer het haar uitkomt.
Hoewel Grace in haar geloofsovertuiging niet al te serieus en daarmee positief lijkt te
worden neergezet, is WILL & GRACE wel de eerste prime-time sitcom ooit die een bruiloft
tussen een joodse man en een joodse vrouw uitzond.61 Daarnaast wordt Karen, in de vorm van
een Jewish American Princess, neergezet als iemand om tegenop te kijken, voornamelijk
doordat Jack haar aanbidt. Dit kan gezien worden als een belangrijk teken van de
veranderende joodse relatie naar de VS.62 Iemand hoeft immers niet joods te zijn om een
Jewish American Princess te zijn63, wat lijkt te duiden op een bredere acceptatie van joden en
joodse types. Hiermee lijkt de sitcom een nieuwe stap te zetten in de representatie van joodse
personages op televisie en dit lijkt te duiden op de trend dat joodse ervaring meer universeel is
geworden.
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THE BIG BANG THEORY 2007-Nu
Mise-en-scène
THE BIG BANG THEORY is een sitcom die in 2007 voor het eerst op televisie verscheen. Er zijn
inmiddels vier afgeronde seizoenen en er staan er nog meer in de planning. In tegenstelling tot
de vorige twee speelt deze sitcom zich niet af in New York, maar in Pasadena, een stad in
Californië. De sitcom draait voornamelijk om Sheldon Cooper en Leonard Hofstadter, twee
zeer hoogbegaafde jongemannen en hun buurvrouw Penny, niet zo slim, maar op sociaal vlak
aanzienlijk meer ontwikkeld. De jongens hebben twee goede vrienden: Rajesh Koothrappalli
en Howard Wolowitz. Deze laatste is, hoe kan het ook bijna anders, joods. Deze rol wordt
gespeeld door Simon Helberg, zelf van joodse afkomst.

De vier werken op dezelfde universiteit, leven op afhaalmaaltijden en gaan wekelijks naar de
comic book store voor nieuwe stripboeken en/of gadgets. Ze spreken Klingon, houden van
Star Trek, zijn niet bepaald sociaal onderlegd en zijn vooral typische nerds, elk op hun eigen
manier. Het centrale punt is het appartement van Sheldon en Leonard waar ze regelmatig
gezamenlijk te vinden zijn.

Narratief
Voor deze analyse staat aflevering 16 van het tweede seizoen, “The Cushion Saturation”,
centraal, omdat in deze aflevering Howard Wolowitz’ personage volledig tot zijn recht komt.
Twee verhaallijnen vormen deze aflevering. Ten eerste, en in deze context de belangrijkste,
de romance die ontstaat tussen Howard en Leslie.

De aflevering begint met een spel paintball, maar het gaat niet zo best. Sheldon, de meest
fanatieke van het spel, geeft Howard de schuld van hun verlies. Hij krijgt de opdracht om in
het schuurtje te blijven om van daaruit de anderen dekking te verzorgen. Zodra Leslie Winkle,
een collegae van de jongens, echter het schuurtje binnen komt is het spel snel vergeten. De
twee beginnen te zoenen en laten het spel voor wat het is, waardoor de anderen verliezen.
Later in de kantine van de universiteit bespreken de mannen de relatie tussen Leslie en
Howard. Howard merkt op dat Leslie de vijfde vrouw is die hij niet heeft hoeven betalen voor
seks. Vervolgens ligt Howard met Leslie in zijn bed wanneer zijn moeder thuiskomt. Moeder
en zoon communiceren alleen op schreeuwende toon met elkaar. Zijn moeder komt nooit in
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beeld, maar is dus wel luid en duidelijk hoorbaar. De conversaties zijn terug te lezen in bijlage
3.

Personages
Sheldon Cooper
De sitcom draait voornamelijk om dit vernieuwende personage. Sheldon heeft een onmeetbaar
IQ en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij vindt zichzelf slimmer dan iedereen en vindt
het geen probleem om anderen daar constant op te wijzen. Hij zegt de dingen zonder er
omheen te praten of daar ook maar enigszins moeite voor te doen en sociale contacten
interesseren hem nauwelijks. Daarnaast moet alles volgens zijn plannen gaan, anders raakt hij
volledig van slag.
Hoewel iedereen zich aan hem ergert en hij zich aan iedereen, is vooral Howard vaak
de grote boosdoener in Sheldon’s ogen, zo ook in deze aflevering. Hij geeft Howard er de
schuld van dat ze verliezen met paintball omdat hij er niet was voor de paintball vergadering.
Howard antwoordt hierop dat zijn moeder spataderen had en hij haar naar de laserkliniek
moest brengen, waarop Sheldon reageert dat hij een doktersbriefje wilde zien, en deze dus
niet gekregen heeft. Hiermee schildert hij Howard min of meer als een verrader af. Omdat hij
niet bij de vergadering was hebben zij immers verloren en gezien hij niet eens de moeite heeft
genomen voor een doktersbriefje te zorgen, kan hij hem niet geloven. “De jood als verrader”,
een niet al te positief stereotype, maar niet een waar Wolowitz moeite voor doet om te
ontkrachten. Immers even later wanneer het Howard’s taak is om de anderen dekking te geven
vanuit het schuurtje, is hij hiervan afgeleid omdat hij met Leslie aan het zoenen is. Wanneer
Leonard hem roept, voelt hij zich niet geroepen om zijn activiteit te onderbreken om de
anderen alsnog dekking te geven en verliezen ze eigenlijk dankzij hem.

Leonard Hofstadter
Leonard is tevens erg slim, maar probeert zich, in tegenstelling tot Sheldon, ook op sociaal
gebied wat te ontwikkelen. Voornamelijk dankzij de komst van Penny, op wie hij vanaf dag
één hopeloos verliefd is.

Rajesh Koothrappalli
De vreemde jongen uit India. Hij is Howard’s beste vriend, hoewel Howard hem nog wel eens
aan de kant zet om achter vrouwen aan te gaan. Ondanks Howard’s hopeloze versierpogingen
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naar vrouwen, worden er meer dan eens toespelingen gemaakt van een mogelijke
homoseksuele relatie tussen hem en Raj. In tegenstelling tot Howard kan Raj niet met
vrouwen praten behalve als hij dronken is en dan wordt hij een ware Casanova. Tot die tijd
fluistert hij Howard teksten in zijn oor wanneer er vrouwen in de buurt zijn

Penny
Van Penny is vooralsnog geen achternaam bekend. Ze woont tegenover de jongens en wil
carrière maken als actrice. In de tussentijd werkt ze bij de Cheesecake Factory. Hoewel ze bij
lange na niet zo slim is als de vier jongens, is ze sociaal gezien vele malen verder ontwikkeld.
Met haar gevatte opmerkingen, zoals “Kosher only on the high holidays Howard”64, weet ze
de jongens geregeld op hun plaats te zetten. Ze kan het vooral goed vinden met Leonard,
ergert zich aan Sheldon’s gedrag, kan niet met Raj communiceren tenzij hij dronken is en ze
vindt Howard meestal maar een viespeuk en totaal onaantrekkelijk. Hij doet diverse
versierpogingen bij haar, allen zonder succes. Penny vormt in zekere zin een soort richtpunt
voor de kijker om zich mee te kunnen identificeren. Ze baant zich een weg in de vreemde
wereld waarin de jongens leven.

Howard Wolowitz
Bij Howard Wolowitz valt direct zijn naam op welke lijkt te duiden op een origine uit OostEuropa. En inderdaad, hij refereert wel eens naar zijn opa die zich als migrant in New York
vestigde. Deze stad heeft hij echter verlaten, samen met zijn moeder, ze wonen immers in
Pasadena. Hiermee lijkt hij een zekere afstand te nemen van eerdere joodse personages zoals
Jerry Seinfeld of Grace Adler.

Hoewel hij dit meestal probeert te verbergen heeft Howard, net als Seinfeld en Grace,
krulhaar wat slechts op enkele momenten duidelijk wordt. Het merendeel van de tijd heeft hij
zijn haar gladjes strak gekamd. Ook zijn kledingkeuze is op zijn minst opmerkelijk te
noemen. Hij draagt meestal een opvallend gekleurde (te) strakke broek en een soort coltruien.

Wolowitz is vooral de grappenmaker van de groep, een duidelijk joods stereotype. Hij voelt
zich een echte womanizer, maar is hierin weinig succesvol. Dit bevestigt hij nog eens door op
te merken dat Leslie de vijfde vrouw is met wie hij seks heeft gehad, zonder te hoeven
64
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betalen. Hij heeft een pinda allergie wat geregeld neurotische reacties bij hem oproept. Er
wordt met enige regelmaat gerefereerd naar zijn besnijdenis. Verder werkt hij voor de
universiteit waar hij betrokken is bij allerlei ruimtelijke ontwikkelingen en projecten.
Hoewel hij een van de genieën is van de groep: hij heeft een master in engineering,
spreekt vijf talen (zes als je Klingon meetelt) en ontwerpt de meest geavanceerde robots en
apparaten, wordt hij voornamelijk neergezet als de loser van het stel. In tegenstelling tot de
andere “doctors” heeft hij “slechts” een masterdiploma en gaat er met zijn apparaten geregeld
iets mis. Eerder viel op dat hij door Sheldon werd neergezet als “verrader”. Tevens kan hij het
gemakkelijk gezien worden als een lafaard. Wanneer Leslie het schuurtje binnenkomt rollen,
en hij haar niet direct herkent als lid van zijn team, steekt Wolowitz direct zijn handen in de
lucht met de woorden:

HOWARD
I surrender! Don’t shoot! They went that way!

Daarnaast woont hij nog bij zijn moeder, iets wat hem het meest typeert. Hij heeft geen vader,
die is weggegaan toen hij 11 jaar oud was. Dat een personage vooral ook door de
oppositionele relatie naar andere personages wordt gevormd komt wellicht het meest duidelijk
tot uitdrukking in THE BIG BANG THEORY. Howard’s moeder komt nooit in beeld, wel is haar
nasale stem luid en duidelijk te horen die alleen op schreeuwende toon met Howard kan
communiceren. Hoewel zij geen hoofdpersonage is, is het wel van belang om haar nader te
bestuderen.

Mrs. Wolowitz
De moeder van Howard verwacht veel van haar zoon: zoals uit de eerste beat blijkt, wanneer
er iets met haar is, is het aan Howard om voor haar op te draven en haar daar te brengen waar
nodig. Kortom: nasaal, schreeuwerig, veeleisend: Hier komt het stereotype van de
aanmatigende joodse moeder duidelijk tot uitdrukking, welke op de voorgrond van populaire
cultuur kwam in de jaren ’50.
Mrs. Wolowitz geeft af op haar zoon omdat hij in tegenstelling tot zijn vrienden geen
doctor graad heeft behaald in tegenstelling tot zijn vrienden en hij moet voor haar klaarstaan
op de meest onhandige momenten. Uit zijn omgang met vrouwen en de manier waarop hij in
het leven staat blijkt dat hij door zijn moeder niet bepaald is voorbereid om op eigen benen te
staan en zeker niet als “normaal” de wereld heeft betreden.
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Verdieping
Voor Howard is zijn joods zijn duidelijk ondergeschikt en wordt vooral gevormd door de
interactie met zijn moeder. Dat een discours gevormd wordt door personages en dat deze
vooral bestudeerd moeten worden in relatie tot andere personages blijkt bij Howard. Wanneer
hij onder zijn vrienden is doet hij zijn joodse geloof een beetje lacherig af en lijkt het bijna
alsof hij zich ervoor schaamt. Om dit statement te onderbouwen haal ik een voorbeeld aan uit
een andere aflevering. Wanneer Sheldon’s tweelingzus langskomt probeert Howard om
Sheldon ervan te overtuigen dat hij een goede kandidaat voor zijn zus zou zijn met de
woorden “Is it because I’m Jewish? Because I’d kill my rabbi with a pork chop to be with
your sister.”65 Dat Sheldon hem niet goed genoeg zou vinden voor zijn zus schuift hij direct af
op zijn joodse achtergrond, zonder zijn karakter, uiterlijk, opleiding of wat dan ook in
overweging te nemen. Tevens blijkt uit deze opmerking dat koosjere gewoonten totaal niet
aan hem besteed zijn.
Hij is echter anders in het bijzijn van zijn moeder dan van zijn vrienden. Wanneer
Leslie zijn moeder toeschreeuwt dat ze niet binnen moet komen omdat hij bezoek heeft,
reageert hij met de woorden “Oh, there’s the arrhythmia”, refererend naar zijn verhoogde
hartslag. Wanneer zijn moeder vraagt of zijn ‘bezoek’ joods is, vraagt hij Leslie of ze joods is.
Zij antwoordt “nee”, en hij schreeuwt direct “YES!” terug, alleen om zijn moeder tevreden te
houden. Zelf kent hij Leslie immers al langer en blijkbaar heeft hij het nooit eerder interessant
genoeg gevonden om haar te vragen naar een religieuze achtergrond.

Hoewel hij er met enige regelmaat naar refereert en er regelmatig door anderen op gewezen
wordt, lijkt zijn joodse geloof voor Howard bijna meer een last dan iets om trots op te zijn.
Het lijkt erop alsof hij telkens zijn best doet oom zijn krulhaar te verbergen en hij schaamt
zich dat hij nog bij zijn moeder woont, die wel overtuigend joods is. Howard kan niet los
worden gezien van zijn moeder en representeert zo de joodse zoon die geen ruimte krijgt van
zijn moeder om zich te ontwikkelen en niet normaal de samenleving kan betreden. Hoewel
Howard’s joodse aspect in zijn karakter voornamelijk bepaald wordt door zijn moeder, de
grote onbekende die nooit in beeld komt maar wel duidelijk hoorbaar is, is dit totaal
ondergeschikt in zijn karakter. Deze sitcom benadrukt dan ook vooral: een jood blijft een
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jood. Dit is bepaald door afkomst en daar is niet onderuit te komen.66 In tegenstelling tot
Seinfeld en Grace, lijkt Wolowitz hier echter niet altijd gelukkig mee.

66

Liebman.
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Conclusie
Tot slot rest een antwoord op de hoofdvraag: op welke wijze hebben joodse personages in
Amerikaanse sitcoms zich ontwikkeld van 1989 tot nu? Op basis van de laatste casestudie
lijkt het aannemelijk om te stellen dat er eigenlijk nauwelijks een ontwikkeling heeft
plaatsgevonden. Mrs. Wolowitz, de aanmatigende joodse moeder, komt immers vrijwel exact
overeen met het personage dat in de jaren 1950 op de voorgrond van populaire cultuur trad.
Hoewel dit personage slechts een bijrol vervult, is ze wel sturend in de karakterisering van het
personage van Howard. Het zou echter te kort door de bocht zijn om de conclusie hierbij te
laten.

In SEINFELD werd, net als in THE BIG BANG THEORY, teruggegrepen op de oude, bekende,
joodse stereotypen van de schlemiel en schlimazel. Seinfeld is joods omdat hij in New York
woont, komiek is, krulhaar heeft en nasaal praat. Dit staat vast en is niet echt open voor
discussie. Hij is vooral zoekende naar een identiteit en zijn plaats in de veranderende
samenleving. De thema’s en types in deze sitcom komen overeen met die van de joodse
folklore.
Het personage Grace was echter vernieuwend. Hoewel ze duidelijk joods is en aan
allerlei van deze stereotypen lijkt te voldoen, verschilt ze van haar voorgangers omdat ze
sterk, knap, trots en onafhankelijk is. Zij maakt geregeld letterlijke verwijzingen naar haar
joodse achtergrond, vaak in de vorm van een excuus voor bepaalde eigenschappen, zoals veel
eten en gierig zijn. Zij profileert zich duidelijk als joods door hier regelmatig naar te
verwijzen. Ze is vooral trots op haar joodse achtergrond en kan hier altijd op terugvallen.
Belangrijk om hierbij op te merken is wel dat ze vooral zo gezien wordt dankzij de
oppositionele relatie naar Karen. Omdat Karen als niet-joodse Jewish American Princess
gepresenteerd wordt en alles zo overdreven uitvergroot lijkt Grace minder extreem in haar
onwetendheden, zoals in het fragment over Kabbala.
Het had in de lijn der verwachting gelegen dat ook de joodse personages die na WILL
& GRACE verschenen, zoals in THE BIG BANG THEORY, deze nieuwe weg van positievere
joodse vrouwen zouden voortzetten. Het mag echter duidelijk zijn dat dit niet het geval is.
Hieruit blijkt dat, in een periode waarin het moeilijker werd om joden door woonplaats,
beroep en onderwijs van niet-joden te onderscheiden, dit in het geval van moeder en zoon
Wolowitz totaal niet het geval is. Hoewel ze niet meer in New York wonen en Wolowitz zijn
krulhaar probeert te verbergen, profileren zij zich nog altijd duidelijk als joods, en niet alleen
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door de naam. Hieruit blijkt dat, ondanks de eerder verschenen positieve vrouwelijke joodse
personages zoals Grace, de oude bekende types als de joodse moeder nog niet zijn vergeten.
Deze sitcom benadrukt dan ook vooral: een jood blijft een jood. Dit was bij zowel SEINFELD
als WILL & GRACE ook het geval, maar deze personages gebruikten dit gegeven vooral in hun
voordeel.

Opvallend is het wel dat zelfs nu, in een periode waarin identiteitspolitiek hoogtijdagen heeft
gevierd en joden zich opgenomen zagen mainstream Amerika, dat ze blijkbaar nog altijd door
middel van stereotyperingen binnen populaire cultuur verschijnen. En wel door
stereotyperingen die niet altijd even positief lijken. Een logische redenering hierachter zou
kunnen zijn dat joden wellicht helemaal niet willen dat deze stereotypen vergeten worden.
Hier hebben ze namelijk ten minste drie goede redenen voor.

Ten eerste hebben joden in Amerika altijd een zekere outsider status proberen te behouden.
Hoewel ze zich steeds meer naar de mainstream begaven, wilden ze hier niet volledig bij
horen en dit lijkt terug te komen in onder andere de sitcoms. Zo bekritiseert Jerry Seinfeld, als
een soort buitenstaander (outsider) de veranderingen die hij waarneemt in zijn omgeving. In
zowel WILL & GRACE als in THE BIG BANG THEORY is één joods personage
vertegenwoordigd, waarmee door de andere personages veelvuldig de spot wordt gedreven.
Door één joods personage tussen niet-joodse personages te plaatsen wordt de outsider status
benadrukt waardoor deze nog altijd actueel blijft.

Een tweede reden voor het terugvallen op de stereotypes is dat jodendom en daarmee joden,
sinds de joodse verlichting, een moeilijk te definiëren concept is gebleken en gebleven.
Omdat het niet volledig te duiden is, wordt er gekozen voor een representatie in de vorm van
stereotypes die veelal op vooroordelen zijn gebaseerd. Dit zou enerzijds kunnen duiden op
een problematische sociaal-politieke rol. Door deze types te plaatsen binnen een populair
genre als de sitcom, bepalen ze immers de wijze waarop een groot publiek kennis neemt van
deze types en daarmee van deze religie. Anderzijds kan de inzet van deze personages juist
gezien worden als een uiting van vrijheid. Sigmund Freud merkt in zijn werk op dat vrijheid
grappen voortbrengt en grappen vrijheid voorbrengen en dat de grap gezien kan worden als
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een spel met ideeën.67 In die zin kunnen de joodse personages gezien worden als de
representatie van een spel met ideeën die er over joden zijn ontstaan in de loop der jaren.
Dit hangt samen met de derde reden voor het inzetten van stereotypes. De makers van
deze series gaan de joodse personages niet uit de weg gaan maar introduceren ze juist en
dagen ze uit. Door de uitvergrotingen, de grapjes en door niet-joodse personages als joodse
types te presenteren, wordt er op een bijzondere wijze vorm gegeven aan denkbeelden over
joden. Hierin vinden ze het geen probleem om de spot met zichzelf te drijven. Immers,
wanneer ze onderwerp zijn van discours zijn ze niet het slachtoffer. Dit verklaart tevens
waarom het juist vooral mensen van joodse afkomst zijn die de personages in de sitcoms
situeren.

Door de typische genrekenmerken van de sitcom, de comedy en de personages in de vorm van
stereotypes, is het genre uitermate geschikt om een identiteit als het ware uit te vinden. Een
andere belangrijke conventie is het dubbele discours dat de sitcom typeert: het is serieus te
nemen of er kan om gelachen worden. Daarmee dient comedy de functie van het geruststellen
van het publiek, door te lachen. 68 En dit is misschien wel juist wat de joden vanaf de
oprichting van de theaters in de vroege 20e eeuw in Amerika altijd zijn blijven doen: het
publiek geruststellen. Hierin zijn ze nooit te beroerd geweest om hun eigen identiteit en
positie ter discussie te stellen.

Ter afsluiting een toelichting op de titel van deze scriptie, welke in de analyse van WILL &
GRACE al even kort werd aangehaald. Deze is geleend van een aflevering waarin Grace er in
een verhitte discussie uitflapt: “Yes it is, it’s always about me”. Van begin af aan hebben
joden een bijzondere plaats veroverd in de Amerikaanse samenleving en deze hebben ze niet
meer afgegeven. Joodse types zijn alomtegenwoordig, joodse ervaring is meer universeel
geworden en het publiek is er bekend mee geraakt. Veel joodse grapjes hebben dan ook een
universeel aspect.69 Dit verklaart in ieder geval voor een deel waarom de sitcoms die duidelijk
joodse personages presenteren ook buiten de Verenigde Staten bekendheid genieten en
waarom er ook daar om gelachen kan worden.
Gezien er nog altijd nieuwe sitcoms worden geproduceerd, blijft dit een actueel
onderwerp en dit maakt dat deze conclusie niet vaststaat. Het onderwerp biedt vele
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mogelijkheden voor vervolgonderzoeken. Drie sitcoms stonden hier centraal, maar er zijn er
natuurlijk nog veel meer verschenen in de afgelopen twintig jaar, ook met joodse personages.
Een mogelijk vervolgonderzoek zou zich dan ook op andere sitcoms kunnen richten.
Daarnaast zou een mogelijk vervolgonderzoek gericht kunnen zijn op sitcoms uit andere
landen: op welke wijze worden hierin de personages gekarakteriseerd? Is er hier ook sprake
van een ‘joods type’?

32

Literatuur
Biale, David, M. Galchinsky en S. Heschel. “Introduction: The Dialectic of Jewish
Enlightenment” In Insider/Outsider: American Jews and Muliculturalism, geredigeerd door
David Biale, Michael Galchinsky en Susannah Heschel (Berkeley: University of California
Press, 1998): 1-13.
Bolonik, Kera. “Oy Gay” The Nation (17/11/2003): 42-44.
Brook, Vincent. Something ain’t Kosher here: the Rise of the “Jewish” Sitcom. New Jersey:
Rutgers University Press, 2003.
Cohen, Sarah Blacher. “Yiddish Origins and Jewish-American Transformations” In From
Hester Street to Hollywood, geredigeerd door Sarah Blacher Cohen (Bloomington Indiana
University Press, 1983): 1-17.
Curtis, Barry. “Aspects of Sitcom” In Television Sitcom, geredigeerd door Jim Cook (Londen:
British Film Institute, 1982): 4-12.

Fiske, John. Television Culture. Londen: Methuen, 1987.

Freud, S. De grap en haar relatie met het onderbewuste. 1984. Vertaald door Thomas
Graftdijk. Amsterdam: Boom, 1988.
Gans, Evelien. “De Joodse almacht. Hedendaags antisemitisme.” [2003] Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie – 20-01-2010
http://www.niod.nl/documents/publicaties/nIODGansAlmacht.pdf
Halkin, Hillel. “Why Jews Laugh at Themselves” Commentary (2006, april, volume 121,
issue 4): 47-54.
Johnson, Carla. “Lost in New York: The Schlemiel and the Schlimazel in SEINFELD” Journal
of Popular Film and television 22.3 (1994): 116-124.

33

Jørgensen, Marianne en Louise Philips. Discourse Analysis: As Theory and Method. Londen:
Sage Publications, 2002.
Lewis, Anthony. “The Jew in Stand-up Comedy” In From Hester Street to Hollywood,
geredigeerd door Sarah Blacher Cohen (Bloomington Indiana University Press, 1983): 58-70.

Liebman, Charles S. The Ambivalent American Jew. Philadelphia: Jewish Publication Society
of America: 1973.
Lovell, Terry. “A genre of social disruption?” In Television Sitcom, geredigeerd door Jim
Cook (Londen: British Film Institute, 1982): 19-31.

MacDonald, David B. Identity Politics in the Age of Genocide: The Holocaust and Histocial
Representation. Londen: Routledge, 2008.

MacDonald, Myra. Exploring Media Discourse. Londen: Arnold, 2003.
Marc, David. “Origins of the Genre: In Search of the Radio Sitcom” In The Sitcom Reader:
America Viewed and Skewed, geredigeerd door Mary M. Dalton en Laura R. Linder (Albany:
State University of New York Press, 2005): 15-24.
Medhurst, Andy en Lucy Tuck. “The Gender Game” In Television Sitcom, geredigeerd door
Jim Cook (Londen: British Film Institute, 1982): 43-55.
Newman, Michael Z. “From Beats to Arcs: Towards a Poetics of Television Narrative” Velvet
Light Trap (2006, nr. 58): 16-28.

Norton, Mary Beth e.a. A People and a Nation: A History of the United States. 8e ed. Boston:
Houghton Mifflin, 2008.
Pfefferman, Naomi. “Messing Up Stereotypes” [2002] Jewish Journal.com – 17-06-2011
http://www.jewishjournal.com/cover_story/article/messing_up_stereotypes_20020503/

34

Pierson, David. “American Situation Comedies and the Modern Comedy of Manners” In The
Sitcom Reader: America Viewed and Skewed, geredigeerd door Mary M. Dalton en Laura R.
Linder (Albany: State University of New York Press, 2005): 35-48.

Prell, Riv-Ellen. Fighting to Become Americans: Assimilation and the Trouble between
Jewish Women and Jewish Men. Boston: Beacon, 1999.

Schaefer, Richard T. Racial and Ethnic Groups. New Jersey: Pearson Education Limited,
2007.
Seidman, Naomi. “Fag-Hags and Bu-Jews: Toward a (Jewish) Politics of Vicarious Identity”
In Insider/Outsider: American Jews and Muliculturalism, geredigeerd door David Biale,
Michael Galchinsky en Susannah Heschel (Berkeley: University of California Press, 1998):
254-268.

Verstraten, Peter. Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Van Tilt, 2008.
Walzer, Michael. “Multiculturalism and the Politics of Interest” In Insider/Outsider:
American Jews and Muliculturalism, geredigeerd door David Biale, Michael Galchinsky en
Susannah Heschel (Berkeley: University of California Press, 1998): 88-100.
Walden, Daniel. “Neil Simon’s Jewish-style Comedies” In From Hester Street to Hollywood:
The Jewish-American Stage and Screen, geredigeerd door Sarah Blacher Cohen
(Bloomington: Indiana University Press, 1983): 152-166.

35

Audiovisuele bronnen
“Crouching Father, Hidden Husband.” Will & Grace: Seizoen 4. Scen. Adam Barr. Reg.
James Burrows. Universal Studios, 2006. DVD.
“FYI: I Hurt Too.” Will & Grace: Seizoen 7. Scen. Alex Herschlag en Dave Flebotte. Reg.
James Burrows. Universal Studios, 2007. DVD.
“How it Began.” Seinfeld: Seizoen 1 & 2. Castle Rock Entertainment, 1991. DVD.
“The Busboy.” Seinfeld: Seizoen 1 & 2. Scen. Larry David en Jerry Seinfeld. Reg. Tom
Cherones. Castle Rock Entertainment, 1991. DVD.
“The Cushion Saturation.” The Big Bang Theory: Seizoen 2. Scen. Chuck Lorre, Bill Prady en
Lee Aronsohn. Reg. Mark Cendrowski. Warner Bros, 2010. DVD.
“The Panty Piñata Polarization.” The Big Bang Theory: Seizoen 2. Scen. Chuck Lorre, Bill
Prady en Tim Doyle. Reg. Mark Cendrowski. Warner Bros, 2010. DVD.
“The Pork Chop Indeterminacy.” The Big Bang Theory: Seizoen 1. Scen. Chuck Lorre en Bill
Prady. Reg. Mark Cendrowski. Warner Bros, 2009. DVD.

Extra
Zoekwoord “Kabbala”, VanDale Basis Online -11-10-2011
http://www.vandale.nl/vandale/zoekservice/?type=dikke&crowd.token_key=DzucX0WFp2C
0e3sOjlZG9A00

36

Bijlage 1: Joden in Amerika: ontwikkeling van
identiteitspolitiek en de opkomst van Hollywood70
Rond 2002 leefden er ongeveer zes miljoen joden in Amerika en ze vormden daarmee twee
procent van de populatie.71 Wereldwijd waren dit er 15 miljoen, gelijk aan 0.3 procent.72
Ondanks de relatief kleine populatie is het jodendom in de loop der jaren uitgegroeid tot de
derde religie van de Verenigde Staten.73 Hoe kregen zij het voor elkaar om als minderheid
zo’n duidelijke positie in te nemen in de Amerikaanse samenleving?

Verlichting: de basis voor joodse identiteitspolitiek
Joden hebben nooit een gemakkelijke thuishaven gekend. Migratie is dan ook een rode lijn
door de joodse geschiedenis, voornamelijk door de vele vervolgingen in het Midden-Oosten
en Europa.74 Het traditionele jodendom was een religieuze beschaving en maakte geen
onderscheid tussen bijvoorbeeld etniciteit, nationaliteit of cultuur.75 Dit traditionele jodendom
veranderde in de periode van de joodse Verlichting, oftewel Haskalah, welke plaatsvond van
de midden tot late 18e eeuw.76 Wat jodendom was – een religie, een ras, een etniciteit, een
cultuur, een gevoel, een uniek historisch bewustzijn – werd onderwerp van debat.77
De Verlichting suggereerde voor joden de mogelijkheid van een echt open
samenleving waarin antisemitisme ongekend zou zijn en joden niet van niet-joden te
onderscheiden.78 Hierin kwamen zij echter bedrogen uit: antisemitisme bleef bestaan en nam
een meer racistische wending.79 De term “ras” wordt toegepast op een groep, zodat deze
sociaal apart kan worden gezet door specifieke uiterlijke kenmerken. 80 Dat deze kwalificatie
voor joden niet voldeed werd tijdens de Tweede Wereldoorlog pijnlijk duidelijk. Hoewel het
beeld van de joden als een ras gepropageerd werd, kregen joden in deze periode een gele ster
opgeplakt: een belangrijk teken dat ze toch niet direct herkenbaar waren aan de uiterlijke
kenmerken.
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Maar als het onduidelijk is wie of wat nu een jood is, wat maakt dan iemand joods? In een
aantal maatschappelijke studies werd joden gevraagd wat ze essentieel achtten voor een
persoon om een goede jood te zijn. De meerderheid gaf aan het belangrijk te vinden om een
ethisch en moreel leven te leiden en te accepteren een goede jood te zijn en dit niet willen
verbergen.81 Om bij een synagoge te horen was van aanzienlijk minder groot belang: de grote
meerderheid van de joden gaat alleen naar een synagoge op Yom Kippur, de meest heilige
dag van de joodse kalender.82
Liebman vatte samen dat joodse identiteit in Amerika een aantal belangrijke aspecten
omvat, waaronder een gevoel van sociale intimiteit met andere joden; een gevoel van
identificatie of verbinding met de staat Israël als politieke entiteit; een gevoel dat
antisemitisme, hoewel gering, altijd een bedreiging blijft; een gevoel dat joods welzijn
verbonden is met Verlichting en een gevoel dat joden een gemeenschappelijke geschiedenis
delen. 83 Voor ‘de jood’ valt al met al geen concrete omschrijving te geven.

Dit onderschrijft een belangrijke motivatie achter de vele studies die zijn verricht naar joden:
hoe is het mogelijk een groep, of een persoon uit een groep, te representeren wanneer het
onduidelijk is wie of wat er precies mee bedoeld wordt? ‘De jood’ lijkt toch vooral een
moreel concept te zijn geworden, wat moeilijk is te definiëren. De sitcom zoekt door de inzet
van joodse personages op de een of andere manier toch een afbakening. Op welke wijze dit
gebeurt, zal blijken uit de analyses die volgen.

Joden in Amerika
Door de vele migraties hebben joden zich over de wereld verspreid en hebben zich in grofweg
drie perioden in Amerika gevestigd. De eerste grote migratie naar Amerika vond plaats tussen
1760 en 1775.84 Deze eerste groep vestigde zich onder andere in New York en legde de basis
voor de latere unieke insider/outsider status die joden in Amerika zouden ontwikkelen. 85 Zo
plaatsten ze synagogen en werkten ze actief om hun religie te behouden.86 De derde grote
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migratie vond plaats van 1870 tot 1920 en is in deze context de belangrijkste. In deze periode
trokken meer dan twee miljoen joden naar Amerika, de grote meerderheid afkomstig uit OostEuropa, tegenover de ongeveer 250.000 joden die er al waren. 87 Ook zij vestigden zich veelal
in New York.88
Deze derde stroming migranten was grotendeels verantwoordelijk voor het intrede van
de joodse humor in Amerika, waarvan de wortels liggen in de humor van de shtetlach- de
joodse getto’s van Oost Europa.89 Het Jiddische theater, dat opbloeide in de jaren ’20 en ‘30
toonde het leven zoals in de Shtetl en zorgde dat joodse Amerikanen zich meer thuis
voelden. 90 Vervolgens wist deze groep en hun volgende generaties Hollywood uit te vinden,
te ontwikkelen en te domineren. 91

Maar ook gebeurtenissen van buiten de VS zouden de joodse status beïnvloeden. Zo had de
Tweede Wereldoorlog als indirect gevolg dat joden steeds meer geaccepteerd werden als
volwaardige burgers. Rond de jaren ’50 werden Amerikanen zich steeds meer bewust van het
sociale onrecht in het land, voornamelijk dankzij de opkomst van de massamedia, met als
belangrijkste de televisie in de jaren ’50. In deze zelfde periode werd er gestreefd naar meer
gelijke burgerrechten wat richting het einde van de jaren 60 een andere kant opging toen het
begrip identiteitspolitiek op de voorgrond kwam. De minderhedengroepen wilden niet meer
alleen gelijke rechten maar ook erkenning van hun identiteit als groep.92
Daarnaast vond in 1967 de Zesdaagse oorlog plaats waarin Israël belangrijke
overwinningen behaalde op onder andere Egypte. In de woorden van Brook hadden de
Israëlische militairen de wereld laten zien wat de consequenties waren van bemoeienissen met
de “gespierde jood”.93 Dit leidde ook onder Amerikaanse joden tot een kleine identiteitscrisis.
In plaats van als slachtoffer werden ze nu ook gezien als overwinnaars.
In de jaren 1970 zagen veel joden zich vervolgens succesvol opgenomen in
mainstream Amerika.94 Hoewel de feitelijke populatie joden aanzienlijk slonk door
voornamelijk intermarriage met als gevolg dat de kinderen nog nauwelijks joods werden
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opgevoed, bevonden joden zich op de voorgrond van populaire cultuur – in literatuur, media
en filmindustrie.95

95

Ibidem.

40

Bijlage 2
“FYI: I Hurt Too.” Will & Grace: Seizoen 7. Scen. Alex Herschlag en Dave Flebotte. Reg.
James Burrows. Universal Studios, 2007. DVD.

00:00-05:00
GRACE
Hey, Will. Look what I got.

WILL
Isn't that Leo's massage chair?

GRACE
Not anymore. He cheated on me. Which gives me the constitutional right to wait 'til he
goes to work. Then sneak in and take as much as two Ukranian day laborers can carry.

WILL
If you guys are waiting for her to tip you, you're gonna be waiting a long time.

GRACE
Didn't you hear what the man said?

[...]
WILL
You know, Grace, stealing his stuff is not going to make your anger go away.

GRACE
I'm not angry. I don't get angry. Not since I found Kabbalah.

[Grace steekt haar linkerarm omhoog, met een rood touwtje rond haar pols.]

WILL
That's the string from a bakery box. You didn't find Kabbalah. You found ka-poundcake.
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GRACE
Your words wash over me. You see, Kabbalah has taught me there is no room for
negativity in life. And I believe him.

WILL
Kabbalah is not a person.
GRACE
Then how did he write a book?

[Karen komt binnen]
KAREN
Those Ukrainian boys sure know how to use every wall of an elevator.

WILL
Looks like they got their tip.

[…]
KAREN
Didn’t anyone ever tell you two that stealing is a sin? It’s a little thing I learned in a
town called Kabbalah.

[Ze doet haar linkerarm omhoog en toont tevens een rood touwtje om haar pols]

WILL
It’s not a town
KAREN
Then how did it write a book?

[Karen en Grace rode touwtjes om hun pols tegen elkaar aan]

WILL
I can’t imagine anyone having less understanding of this religion.

[Jack komt binnen met een rood doekje om zijn linkerpols]
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JACK
Jack: “Sabbat Sjalom”

[…]
[Karen doet haar linker arm omhoog]
KAREN
Wonder Twin powers—

[Grace, Jack en Karen tikken elkaars touwtje aan]

KAREN/JACK/GRACE
Activate!

[Grace, Jack, en Karen lachen]

JACK
Yeah, she laughed so hard she pulled her groin and had to cancel a movie. So, uh,
Grace, I'm really sorry about Leo. You know, Stuart and I broke up also because of
infidelity. But I understand why you cheated,
and I know why I did. Cheating feels good.

GRACE
Leo cheated on me, dumb ass.
JACK
Well, trust me. He really enjoyed himself.

GRACE
You know, the old Grace would have done this...

[Grace slaat Jack op zijn voorhoofd]
GRACE
But now, I just have this new serenity thanks to Mr. Kabbalah.
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WILL
He's not a person! He's not like Mr. Peanut.

JACK
Uh, Mr. Peanut is not a person, Will.

KAREN
He's a legume.

[De telefoon gaat over]
WILL
Hello? Uh... It's Leo. Grace, you're gonna have to him eventually.

GRACE
You know, you're right. It's time to start dealing with this.

[Grace neemt de telefoon van Will aan en smijt deze in de open haard]

KAREN
Wow, she's really upset.
JACK
You know what she needs? A nice warm bowl of Kabbalah.

WILL
It's not a... I'll boil the water.96

96

WILL & GRACE, afl. 7.01. FWY I Hurt Too.

44

Bijlage 3
“The Cushion Saturation.” The Big Bang Theory: Season 2. Scen. Chuck Lorre, Bill Prady en
Lee Aronsohn. Reg. Mark Cendrowski. Warner Bros, 2010. DVD.

Beat 1
RAJESH
Well, that’s it then, we’re doomed.

SHELDON
I think the time has come to acknowledge that we are paying the price for some of us
failing to attend my Physics Department paintball strategy meeting.

HOWARD
I told you my mom has spider veins, I had to take her to the laser clinic.

SHELDON
And I told you I wanted to see a doctor’s note.

[…]
HOWARD
I surrender! Don’t shoot! They went that way!

LESLIE
Howard, I’m on your team.

HOWARD
Oh, Leslie, thank God.

[…]
HOWARD
Well, we’re surrounded, so I guess there’s nothing for us to do but wait to be captured
or killed.
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LESLIE
Hmm, that’s the worst part, the waiting.

HOWARD
All the while knowing that there’s a paint pellet out there with your name on it.

LESLIE
Yeah, the big wet ball of death. Kind of makes you feel more alive, doesn’t it?

HOWARD
It kind of does.

LESLIE
I say we make every moment count.

HOWARD
I agree. How exactly do we do that?

[Leslie zoent Howard]
LEONARD [off-sreen]
Howard, why aren’t you covering us? We’re getting slaughtered out here!

HOWARD
War is hell.

Beat 2 04:44-05:50

LEONARD
You and Leslie?
HOWARD
In the paintball shed! Twice!
SHELDON
Is that why you didn’t cover our escape and let us get cut down like animals?
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HOWARD
Oh, yeah, sorry about that.

SHELDON
My good man, dereliction of duty in the face of the enemy is a court-martial offense.

HOWARD
Court-martial, schmort-martial, Leslie Winkle is the fifth girl I’ve ever had sex with. I
mean, for free.

RAJESH
And plus, you got a rapid prototyper. That’s an expensive piece of equipment, dude.

LEONARD
And the rest of us have had our budgets cut to the bone.

HOWARD
Okay, one way to look at this is that I’m getting new equipment, and you’re not, and
that’s unfair. But a better way to look at this is that I’m getting sex and you’re not, and
that’s delightful.

Beat 3
MRS. WOLOWITZ [off-screen]
Howard, I’m home!

HOWARD
Oh, great.
MRS. WOLOWITZ [off-screen]
Book club was cancelled! That thing on Phyllis’s neck opened up again!

HOWARD
I’m busy, Ma!
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MRS. WOLOWITZ [off-screen]
Too busy to help your mother with her zipper?

HOWARD
Don’t come in, Ma!

MRS. WOLOWITZ [off-screen]
Why not?

LESLIE
He’s got company!

HOWARD
Oh, there’s the arrhythmia.

MRS. WOLOWITZ [off-screen]
Is she Jewish?

HOWARD
Are you Jewish?

LESLIE
No.

HOWARD
YEESS!

MRS. WOLOWITZ [off-screen]
Okay, then you kids have fun! Use protection!
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