Kanen met nesjomme | Column
Tamarah Benima

Bouwpakket
Hij leeft in Israël,
ik niet
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Kanen met nesjomme Bloemkooltabouleh

E

en appel, granaatappel en een excuuspeertje in de kugel in het najaar, en een radijsje plus
schijfje mierikswortel in het voorjaar. Dat is het wel zo’n beetje wat betreft de groente- en
fruitinname van de gemiddelde Nederlandse Jood. Dat is doodzonde, want groente is heus
meer dan popcorn, een zak chips en de uitjes op de haring. Steeds meer liefhebbers van koken
en lekker eten krijgen dat door. Er is zelfs sprake van een heuse groentetrend, drie jaar geleden
ingezet door Yotam Ottolenghi, de Israëlische auteur van het groentekookboek Plenty.
Sindsdien verscheen de ene na de andere verzameling vlees- en visloze recepten, evenwel
zónder suffige vegetarische bedoelingen. Leuke bijkomstigheid is dat die kookboeken
van kaft tot achterflap kosjer zijn, maar dan wel zonder plichtmatige Jiddisje klassiekers
en zilveren kidoesjbekers als decoratie. I love
groente van Janneke Vreugdenhil is beslist geen
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trendsetter, maar wat mij betreft wel een van de
beste kookboeken van deze groenterevival.
¼ bloemkool
Deze tabouleh is een van de origineelste van
haar
geweldige groenterecepten, die minstens zo
½ bosje bladpeterselie,
lekker
en verassend zijn als die van Ottolenghi,
fijngehakt
maar wel een stuk simpeler. Bij mij thuis oogstte
½ bosje koriander, fijngehakt
de salade veel succes tijdens de lunch afgelopen
sjabbat.
10 muntblaadjes, fijngehakt
Tabouleh wordt gewoonlijk gemaakt van bul2 lente-uitjes, in dunne
gur of couscous. Vreugdenhil gebruikt gemalen
ringetjes
rauwe bloemkool. Wat een vinding! Het resultaat
is even kleurrijk als fris en smaakt verrassend gesap van 1 citroen
noeg niet al te nadrukkelijk naar bloemkool.

3 el olijfolie

handvol granaatappelzaden

l Verwijder de harde stronk van de bloemkool
en maal de rest in de keukenmachine tot fijne
2 el pompoenpitten
korreltjes.
l Meng in een kom de gemalen bloemkool,
groene kruiden, lente-ui en maak de salade op smaak met zout, zwarte peper, olijfolie en flink
wat citroensap. Hussel de granaatappelzaden erdoor en geef de smaken minimaal een halfuur
om in te trekken.
l Rooster de pompoenpitten in een droge koekenpan tot ze beginnen te poffen. Strooi ze vlak
voor het serveren over de tabouleh.
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ijn Israëlische vriend vindt het belachelijk
dat zijn land zich op de borst slaat voor de
medische behandeling van Syrische vluchtelingen. Die steken soms zelf de grens over naar
vijandelijk gebied in de hoop op hulp. Of ze worden
daar, zwaargewond, naartoe gebracht. Wat stelt die
hulp nou helemaal voor?
„Wat zou Israël dan moeten doen?”
„Het zou 100.000 vluchtelingen op moeten
nemen. Het gaat om gewone mensen.”
Verbluft hoor ik hem aan. Komt het idee dat zich
vechtjassen onder hen zouden kunnen bevinden niet
bij hem op? Ik zeg niks. Hij leeft in Israël, ik niet. Hij
is in staat vluchtende Syriërs als gewone mensen te
zien, ik zie alleen vijanden.
„Moet je je eens indenken wat een verschil het
zou maken als Israël 100.000 vluchtelingen zou
opnemen?”
Ik kan het me, dankzij hem, voorstellen en denk:
waarom ook eigenlijk niet? Maar een langdurige
oorlog maakt een dergelijke manier van denken onmogelijk. Mijn Israëlische vriend is er immuun voor
gebleven, voor het vijanddenken.
Deze week wordt er in Nederland weer ingezameld
voor de Syrische vluchtelingen. Hen staat een overleven in de bitterkoude winter te wachten. Er is 57
miljoen euro nodig om de ergste nood te bestrijden.
Dat geld is er natuurlijk ook in sommige Arabische
staten. Zoals Qatar. Maar ja, Qatar is soennitisch, de
vluchtelingen zijn sjiieten. Qatar spendeert liever
160 miljard euro aan de bouw van voetbalstadions,
wegen en hotels voor het Wereldkampioenschap
Voetbal. Voor 2,3 miljard zou Qatar het grootste deel
van de Syrische vluchtelingen kunnen huisvesten in
een Ikea-vluchtelingenhuis. Zo’n huis is in ontwikkeling, kan vijf mensen herbergen en kost 5000 euro bij
massaproductie. Het gaat bovendien jaren mee en
niet maar zes maanden, zoals tenten.
Het opnemen van tienduizenden Syriërs door Israël
lijkt mij niet realistisch. Maar zou het niet fantastisch
zijn als Israëlische ondernemers met het hart op de
goede plaats een vluchtelingenhuis als bouwpakket
zouden ontwikkelen en dat ter beschikking zouden
stellen aan de vluchtelingen? Met buitenlands geld.
Bijvoorbeeld met het geld dat nu in Nederland wordt
opgehaald. Denk je eens in wat dat zou kunnen betekenen voor de vrede in het Midden-Oosten.
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