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De kosjere hamvraag

Halewai

I

k ben drie keer bijna dood geweest. De laatste keer was
afgelopen zomer toen ik een bergwandeling maakte met
mijn kleuterdochter en het territorium van een narrige
Limousin-stier doorkruiste. De tweede keer was tien jaar
geleden toen ik tijdens de afdaling van een Alpenberg met
mijn linkerhand iets ratelends uit de spaken van mijn voorwiel
trachtte te halen. Mijn eerste bijna-doodervaring beleefde ik
als 17-jarige in de branding van de Middellandse Zee.
De Israël-reis van de Joodse jeugdvereniging zat erop,
maar ik bleef nog een weekje. Dat was reuze spannend, ik was
nog nooit alleen op vakantie geweest. Nadat ik de groep had
uitgezwaaid op het vliegveld, nam ik de bus naar Tel Aviv. Het
was vroeg, de stad sliep nog. Omdat alles dicht was, besloot ik
een robbertje te gaan zwemmen.
Ik deelde de zee met een donkergetinte vijftiger met
genoeg wit borsthaar om een warme wintertrui van de breien.
Hij zwom mijn kant op. Zo met zijn tweeën in zee, dat schept
een band. Ik moet er na vier weken Israëlische zon behoorlijk
inheems hebben uitgezien, want de man begon gelijk tegen
me aan te sjmoezen in rap, moeilijk verstaanbaar Ivriet.
Terwijl hij ferm op zijn benen stond, stelde ik me watertrappelend voor als Nederlandse toerist. Kennelijk op zoek naar
alternatieve gronden voor verbroedering vroeg de man of ik
Sefardisch was. Dat ben ik niet, want al voldoet mijn moeder
met haar Spaans-Portugese stamboom aan de criteria, ik
groeide op volgens de Asjkenazische ritus van mijn vader. Met
een verwachtingsvolle glimlach wachtte de man op
antwoord. “Chas wechalila! – God verhoede!” lachte ik, de
Sefardische tak van mijn familie indachtig. Het montere
smoelwerk van de man zakte als een plumpudding in elkaar.
Hij begon vreselijk te brullen. Even onverstaanbaar als in het
begin, maar ik wist meteen: linke soep. Ik probeerde te
vluchten, maar hij greep me bij mijn voet en trok me onder
water. Als de karatetrap met mijn andere voet hem niet vol in
zijn besneden kruis had getroffen, had ik het waarschijnlijk
niet kunnen navertellen.
Ik begreep niet wat me was overkomen. Van de schrijnende
achterstelling van Sefardiem was ons tijdens de Israël-reis
niets verteld. Wist ik veel dat zij de allochtonen waren van de
Israëlische maatschappij? Dat alle prominente posities
werden bekleed door Asjkenaziem?

zuiden werden Sefardiem, ‘Spanjaarden’, genoemd en die in
het oosten Asjkenaziem, ‘Duitsers’. In de loop der eeuwen
ontwikkelden beide groepen, onder invloed van hun
niet-Joodse omgeving, verschillende gebruiken, rituelen en
gerechten. In de Israëlische samenleving heeft deze
tweedeling nimmer een rol van betekenis gespeeld. Vanaf de
komst van de eerste pioniers in de laat 19e eeuw kende het
land twee andere dominante sociaaleconomische klassen.
De bovenklasse werd gevormd door Joden uit christelijke
landen, de onderklasse door Joden uit moslimlanden.
Hoewel etymologisch onjuist, worden de Joden met
Marokkaanse, Tunesische, Iraakse, Iraanse of Jemenitische
wortels Sefardiem genoemd. Asjkenaziem zijn Joden met
voorouders uit Europa, maar ook uit de Verenigde Staten en
Latijns-Amerika.
Het is tekenend dat het land dat als eerste westerse
democratie een vrouwelijke premier verkoos, nog altijd wacht
op zijn eerste Sefardische premier. Let wel: meer dan de helft
van de Joodse populatie is Sefardisch.
De ooit zo schrijnende achterstelling (er is veel verbeterd)
had een rechtstreekse neerslag op de Israëlische gastronomie.
Straatvoedsel was Sefardisch, restaurantmenu’s op en top
Europees. Dat culinaire onderscheid is de afgelopen jaren
goeddeels verdwenen. Israëlische koks zijn zich gaan
realiseren dat hun op Franse leest geschoeide kookkunst te
verfijnd en vooral ook te duur is voor de doorsnee-Israëli.
Luxueuze restaurants verdwenen uit het straatbeeld en
maakten plaats voor een bloeiende scene van informele
middenklasserestaurants waar de Sefardische geuren en
smaken de boventoon voeren. En zie: nog nooit at je zo goed
in Israël als vandaag. Mocht ik ooit nog eens in de golven van
Tel Aviv iemand ontmoeten die me vraagt of ik Sefardisch
ben, dan zal mijn antwoord zijn: halewai! – ‘God, I wish!’ ■
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Tweedeling
De termen Asjkenaziem en Sefardiem gaan terug tot het
middeleeuwse Europa, waar twee grote Joodse gemeenschappen gescheiden van elkaar leefden. De Joden in het
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