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Papagaaïsme
Je kunt van 
Netanyahu 
zeggen wat je wilt 
– ik doe dat graag! 
– maar wat is hij een 
begaafd orator

De kip of het ei?
Culinair journalist Jigal Krant ontrafelt in zijn tv-

programma De Koosjere Hamvraag de geheimen, de 
inconsistenties en de lessen van de kosjere keuken. 

Sarah Whitlau

Krant gaat in De Koosjere Hamvraag, 
naar recept van het door hem bewon-
derde Keuringsdienst van Waarde, op 

zoek naar dilemma’s van ‘Joods eten’. In elk 
van de zes afleveringen staat een product of 
ingrediënt centraal. Zo vraagt hij zich in de 
eerste aflevering af waarom orthodoxe Joden 
altijd witte (legbatterij)eieren eten. Omdat 
daar geen bloedvlekjes in zitten en in bruine 
scharreleieren wel. Waar hecht het joden-
dom meer belang aan: dierenwelzijn of bloed-
vrije eieren? De kip of het ei? Gewapend met 
een gezonde scepsis en spitsvondigheid gaat 
Krant het gesprek aan met rabbijnen, voed-
selproducenten en culinaire experts om ant-
woorden te krijgen. 

Lachen
Hij durft daarbij best kritisch te zijn. „Ik houd 
de orthodoxie een lachspiegel voor, vraag me 
af waar we nou helemaal mee bezig zijn, als 
snoepjes niet meer kosjer zijn omdat er een 
kleurstof gebruikt wordt waar misschien 
wel druivenschillen in zitten, maar wat net 
zo goed kersenschillen kunnen zijn, en dat er 
aan die druivenschillen misschien nog een 
druppeltje druivensap heeft gezeten. De rab-
bijn zegt dat dierenwelzijn het belangrijkst is, 
maar je kunt nergens biologisch kosjer vlees 
krijgen. Hoe zit dat?” Het is een actueel on-
derwerp, getuige ook de discussie over het on-

verdoofd ritueel slachten. „Als nooit tevoren 
botsen riten en gewoonten met de moderne 
westerse waarden. Dat spanningsveld komt 
naar voren in het programma.”

Belangrijk
Bij radiozender BNR was Krant onder meer 
verantwoordelijk voor de culinaire verslag-
geving. Ook, delen wij u verheugd mede, 
gaat hij voor het NIW een culinaire column 
schrijven. Eten is voor Krant belangrijk. „Eten 
vormt mijn identiteit. Als ik een wijn schenk 
kies ik een mooie wijn waar ik wat van weet. 
Dat vind ik belangrijk. Wat ik kook, wat ik 
maak, dat is wie ik ben. En iedereen doet 
het, eten.” Waarom wilde hij graag dit pro-
gramma maken? „Liefde gaat door de maag, 
maar bij Joden gaat de identiteit ook door de 
maag. We vieren alles met eten en je bent wat 
je eet. Maar voor Joden geldt nog sterker: je 
bent wat je niet eet. Over eten bestaan veel 
misverstanden, er is veel onduidelijk. Joden 
zijn doeners, dus die gaan lekker aan de slag. 
Maar denken we er wel bij na? Dat doe ik nu, 
in dit programma.” En kosjere ham? Lukt het 
Krant om die te vinden? Kijken!   n

De Koosjere Hamvraag is vanaf 29 januari te 
zien bij de Joodse Omroep op Nederland 2, 
14.00-14.15. 

Dat Benjamin Netanyahu ter voorbereiding 
van zijn bezoek aan ons land niet heeft ge-
informeerd naar de NIW-deadline is een 

omissie die ik hem niet snel zal vergeven. Ausge-
rechnet op het moment dat de kopij van dit gelief-
de weekblad bij de drukker lag – uitstel was uitge-
sloten – arriveerde hij in de ijskoude Snoge, alwaar 
zo’n negenhonderd enthousiaste fans hem met 
een staande ovatie ontvingen. Dat men opstond 
was overigens van te voren vriendelijk verzocht. Op 
mij en enkele collega’s kwam dat vreemd over, uit-
eindelijk is Netanyahu ‘maar’ een premier en niet 
de langverwachte Messias, een popster, of het zeil-
meisje dat oceanen bedwingt. Hij heeft trouwens 
(nog) niets van enig belang bedwongen. Dat zijn 
aanhang hem aanbidt is prima, maar dergelijke re-
gie-aanwijzingen zijn ridicuul. Ook irritant is dat de 
Tweede Wereldoorlog van stal werd gehaald. Alsof 
deze hooguit enkele maanden achter ons ligt repte 
hij over goede en foute Nederlanders, over verzet en 
verraad. Natuurlijk mogen en kunnen wij de Shoa 
niet vergeten, doch de talloze herdenkingen, litera-
tuur, tentoonstellingen, documentaires en speel-
films, die bijna 67 jaar regelmatig tot ons komen, 
zijn meer dan voldoende om het met rust te laten 
tijdens een betoog voor de begripvolle achterban. 

Je kunt van Netanyahu zeggen wat je wilt – ik 
doe dat graag! – maar wat is hij een begaafd orator. 
Vriend en vijand zijn het eens dat zijn speech luister-
rijk was. Let wel; ik heb het niet over de inhoudelijke 
kant, die was voorspelbaar: Israël dat over vrede wil 
praten met de Palestijnen, maar die weigeren perti-
nent. Israël, dat wordt bedreigd door schurkenstaat 
Iran met zijn chronische kletsmajoor Ahmadinejad. 
We weten het, net als de Tweede Wereldoorlog, en 
nemen dreigementen van genoemde mafkees se-
rieus. Het zijn echter open deuren die Netanyahu 
intrapt. Ik zou graag willen weten wat hij en zijn ka-
binet concreet doen om de escalerende invloed van 
ultra-orthodoxen in te dammen, en over stappen 
tegen doelbewuste uitholling door diezelfde fana-
tici van een belangrijk instituut als het leger.

Eega stuurde een bozig sms’je: ‘Zojuist op tv. Een 
stelletje papegaaien wil met schoenen naar N. gooi-
en. Kopiëren wij tegenwoordig primitieve tradities?’ 
Ze heeft gelijk en ik hoop dat het oud-Hollandse 
slagroomtaartwerpen niet in ongerede raakt.
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