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Demonen
Mensen weten dat
vuurwerk afsteken
‘zinloos’ is, maar
doen het toch
Jigal Krant

Kanen met nesjomme
Bruschetta met rode choemoes
en gegrilde groenten
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hoemoes komt uit Israël, of anders wel uit Libanon, Egypte of een willekeurig ander
Arabisch land. Zoals over bijna alles in het Midden-Oosten, wordt er flink gestreden
om wie de rechtmatige eigenaar is. Wij laten die discussie lekker aan ons voorbijgaan.
Want voor ons komt choemoes gewoon uit Zaandam. Daar maken ze choemoes in alle
kleuren van de regenboog. De rode, een zoetige variant met zongedroogde tomaatjes, gaat
fantastisch samen met gegrilde groenten. Heb je geen grillplaat of grillpan, koop er dan snel
één. Het is absoluut onmisbaar in een keuken waarin écht gekookt wordt. Mijn voorkeur
gaat uit naar een zware, ronde grillpan, met weinig ruimte tussen de ribbeltjes.
l Zet de grillpan op het hoogste vuur. Geef hem ruim de tijd om goed heet te worden. Snijd ondertussen de courgette en aubergine in plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. Snijd de
puntpaprika over de lengte in tweeën. Verwijder de zaadlijsten. Schenk olijfolie in een kommetje en bestrijk alle groenten licht met een
kwastje. Leg zo veel mogelijk plakjes courVoor 4-6 personen
gettes op de grillpan. Draai na drie minuten om. Er moeten dan mooie grilstrepen
1 courgette
zichtbaar zijn. Gril nog eens twee minu1 aubergine
ten aan de andere kant. Gril de aubergine
3 puntpaprika’s
op dezelfde wijze als de courgette. Leg de
flinke bos rozemarijn
paprika eerst met de schil naar boven op
choemoes met zongedroogde
de grilplaat. Gebruik een zware pan om
tomaatjes (Maza)
de paprika plat op de grillpan te drukken.
boerenbrood of een ander robuust
Snijd de paprika na het grillen in stukken.

niet vet brood
olijfolie
1 grote teen knoflook
handjevol pijnboompitten

l Doe tijdens de eerste keer grillen een
paar takjes rozemarijn in een kom. Leg de
gegrilde groenten erop en bedek opnieuw
met takjes rozemarijn. Herhaal totdat alle
groenten gegrild zijn.

l Dek de kom af en zet weg, zodat de smaken op elkaar kunnen inwerken. Rooster de
pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin. Schep ze regelmatig om met een lepel,
of laat ze dansen met behulp van de rand van de pan.
l Snijd het boerenbrood in plakken en rooster onder de grill van de oven aan beide kanten.
Snijd een teentje knoflook doormidden en wrijf zachtjes de geroosterde sneetjes brood aan
de bovenzijde in. Besprenkel met olijfolie.
l Besmeer de bruschetta royaal met choemoes en beleg met de gegrilde groenten (zonder
de rozemarijn). Besprenkel met de pijnboompitjes. Serveer met een aromatische witte wijn
als voorgerecht of tussendoortje.
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k ging naar Berlijn om mijn demonen te bevechten,
en dat is gelukt.” Het is een van de antwoorden
die ik geef op de vraag naar mijn liefde voor die
stad. Om precies te zijn, ik woonde er in 1975, 1976
en 1978. Nu weer, maar nu verdeel ik mijn tijd over
Berlijn en Amsterdam. Ik moest aan de demonen
denken vanwege Oud en Nieuw. Dan immers
worden zij verjaagd met vuurwerk. Afgezien van
de Chinezen, denkt bijna niemand in Nederland bij
het afsteken van vuurpijlen en keukenmeiden en
andere kruitcombinaties waarvan ik de namen niet
ken, aan de heidense achtergrond van dit ritueel.
Terwijl dat toch de oorsprong is. (Wat een briljant
antwoord hebben de Chinezen trouwens gevonden
op Gordons misplaatste grap: 39 procent korting op
gerecht nr. 39 in Chinese restaurants. Het getuigt van
simpelheid en sechel).
Het officiële jodendom kent nauwelijks demonen;
Tanach rept er slechts een paar keer over. Maar
in het inofficiële leven, zowel in de asjkenazische,
oriëntaalse en sefardische gemeenschappen,
spelen demonen hun eigen rol van betekenis. Kijk er
bijvoorbeeld de Jiddisje literatuur maar op na. Van
mijn ‘tweedegeneratiedemonen’ heb ik er indertijd
flink veel uitgeschakeld. Zonder er mankementen à la
die van aartsvader Jaäkov aan over te houden. Maar
al vóór 9/11, de moord op Fortuyn en Van Gogh kwam
de demon ‘angst voor antisemitisme in Europa’
terug. En sinds de crisis in 2008 zijn een paar andere
demonen teruggekomen: angst voor oorlog, voor
honger, voor het in elkaar storten van ‘het systeem’
(economie, banken, samenleving), voor armoede op
grote schaal. Wat zou het prettig zijn als dat soort
demonen weggejaagd zouden kunnen worden met
vuurwerk. Wat zou het prettig zijn als de combinatie
van lawaai, schoonheid en verrassing ons zou
verlossen van angst voor het bestaan. Maar zo werkt
het niet. Misschien komt daar ook het afkeurende
gemopper vandaan over de enorme hoeveelheden
geld die eraan worden verspild. Mensen weten dat
vuurwerk afsteken ‘zinloos’ is, maar doen het toch.
Net zoals het zinloos is om goede voornemens te
maken. Maar we doen het toch.
Ik ga nadenken welke demon in 2014 mag
sneuvelen. Een prettig Oud en Nieuw gewenst.
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