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Kanen met nesjomme Gegrilde tonijnspiesjes

H

et mooie van de Italiaanse keuken is de eenvoud en het geflirt met pure ingrediënten.
Daarnaast zijn er weinig vakantielanden waar je als kosjer etende Jood zo goed
terecht kunt. Italianen bedelven hun gerechten niet met onduidelijke sauzen, zoals
de Fransen steevast doen. Een in Italië bestelde vis komt zonder nodeloze tierelantijnen
met voelsprieten en ander engs. Ook thuis zet ik in navolging van de Italianen graag mooie
ingrediënten op een voetstuk. Dit voorgerecht bewijst dat indrukwekkende gerechten best
simpel kunnen zijn, zolang je maar niet op kwaliteit bezuinigt.
Tonijn is een bedreigde vissoort. In de viswijzer kan je opzoeken welke soorten op het punt
van uitsterven staan en welke nog mogen. Maar ook met de geoorloofde tonijn moeten we
voorzichtig omgaan. Bewaar dit gerecht daarom voor speciale gelegenheden, dat is het ook
waard.
Heb je geen grillplaat of grillpan, koop er dan
Voor 2 personen:
snel een. Het is absoluut onmisbaar in een keuken
waarin écht gekookt wordt. Mijn voorkeur gaat
500 g verse tonijn van
uit naar een zware, ronde grillpan, met weinig
sashimi-kwaliteit
ruimte tussen de ribbeltjes.

4 lange, stevige takjes
rozemarijn

l Zet de grillpan op het hoogste vuur. Geef hem
ruim de tijd om goed heet te worden. Snijd de
handvol pijnboompitten
tonijn in blokjes van 3 cm en rijg ze aan de takjes
rozemarijn. Leg de spiesjes op de grillplaat en gril
balsamicoazijn
ze aan twee kanten, zo lang dat het midden rauw
blijft. Je kan het jezelf makkelijk maken door de
blokjes eerst te grillen en ze daarna pas aan de rozemarijn te rijgen. Je zal genoeg tonijn hebben
voor meer dan vier spiesjes, maar niet alle blokjes zullen even mooi zijn. Daarnaast moet je er
rekening mee houden dat een paar blokjes zullen scheuren wanneer je ze aan de rozemarijn
spietst. Gebruik de overgebleven tonijn voor iets anders, zoals een salade niçoise.
l Leg de spiesjes op een bord en bedek met vershoudfolie. Zet een tijdje weg in de koelkast,
zodat de smaak van de rozemarijn in de tonijn kan trekken.
l Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin en laat afkoelen. Leg de
vier spiesjes op twee grote borden, laat op kamertemperatuur komen en besprenkel met de
beste olijfolie en balsamicoazijn die je kunt vinden. Strooi de pijnboompitten eroverheen en
serveer direct.
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Dat juist de
Conservative
beweging een
rabbijnenopleiding
start in Berlijn is
opmerkelijk

as het ironie, sarcasme, onnadenkendheid,
gotspe of niets van dit alles om de Oranienburger-sjoel in Berlijn uit te kiezen? Hoe
het zij, daar, in de gerenoveerde resten van wat eens
de grootste en mooiste liberaal-Joodse synagoge van
Duitsland was, werd op 17 november het Zacharias
Frankel Kolleg gelanceerd. Een week na de herdenking
dat die sjoel 75 jaar geleden tijdens de Kristallnacht
met nog 266 anderen werd vernietigd. Pas volgend
jaar winter zal deze Conservative rabbijnenopleiding
zijn eerste studenten verwelkomen, maar de oprichting ervan is een feit.
Een van de drijvende krachten achter dit project
is prof. dr. rabbijn Walter Homulka, die eerder het
liberaal-Joodse Abraham Geiger Kolleg opzette. Met
groot succes. Een tweede project, dat ook deze week
zijn beslag kreeg, is de oprichting van de School of
Jewish Theology, een instituut aan de Universiteit van
Potsdam. Joodse Studies – rabbinaal of universitair
– bloeien in Duitsland. Niet in de laatste plaats door
de grote financiële ondersteuning door de overheid.
Die overigens ook de christelijke kerkelijk leiders een
salaris betaalt.
Dat juist de Conservative (Masorti) beweging een
rabbijnenopleiding start in Berlijn is opmerkelijk. In
de Verenigde Staten, waar het vijftig jaar geleden
de grootste Joodse denominatie was, heeft juist die
stroming in het jodendom het laatste decennium
een miljoen leden verloren. Ze zijn orthodox, liberaal
of seculier geworden. In Europa is Masorti nauwelijks vertegenwoordigd. In Berlijn is de Oranienburger-sjoel van liberaal-Joods Conservative geworden,
door Gesa Ederberg, de Masorti rabbijn die daar de
scepter zwaait. Een aantal andere synagogen neigt
ertoe. Maar ook in een stad als Berlijn, met tegen de
15.000 Joden komt maar een handjevol naar sjoel. De
toegestroomde Russische Joden zijn niet religieus, en
de toegestroomde Israëli’s evenmin. Dus of de toekomstige afgestudeerde rabbijnen van het Zacharias
Frankel Kolleg werkelijk het antwoord zullen kunnen
geven op de behoeften van de overgrote meerderheid
van de Joden in Duitsland, of zelfs Europa, is de vraag.
Vooralsnog ziet het er allemaal heel bruisend uit.
Wat begon in 1854, toen rabbijn Zacharias Frankel zijn
eigen vorm van jodendom begon, omdat hij traditie
en historisch inzicht wilde koppelen, krijgt anderhalve
eeuw later een vervolg in Duitsland. Zeker gezien de
moeilijkheden van Conservative in Amerika, is dat een
opmerkelijke ontwikkeling.
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