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Alle matses zijn kosjer, maar
sommige matses zijn kosjerder
dan andere matses.
Met dank aan Oral-B.
Jigal Krant

W

aar zou Joseph Tucker zijn zonder zijn
Oral-B Pro Expert Superior Clean? In zijn
hand heeft de toezichthouder drie tandenborstels. Eén exemplaar is duidelijk favoriet: de haren zijn zwart van het vuil. Elk
jaar koopt de in Chicago opgegroeide Israëli
weer een paar nieuwe tandenborstels, maar
die kunnen niet op tegen zijn vijf jaar oude
Oral-B. „De ellende is dat er geen tandenborstel meer te krijgen is met harde haren. Die
zijn funest voor je glazuur, maar voor het
schoonmaken van de machines heb je juist
harde borstels nodig.”
Elke februari zijn Tucker en zijn Belgische kompaan Samuel Goldberg vier weken
te vinden in de matsefabriek in Enschede.
Zoals alle medewerkers van Hollandia dragen ze witte jassen en petjes. Hun baarden,
die van de pensioengerechtigde Tucker witgrijs, die van de dertig jaar jongere Goldberg
roodbruin, gaan schuil achter een kapje. Ze
zitten naast elkaar op twee klapstoelen, op
enkele meters van de machines, die net zijn
begonnen aan een batch vierkante matses.
Hun blik is naar beneden gericht, naar hun
boeken met Hebreeuwse teksten. Zolang er
matses van de banden rollen, valt er voor de
toezichthouders niet veel toezicht te houden.
Over een klein uur, als alles wordt stilgelegd,
komen ze in actie. Dan maken de Hollandia-medewerkers onder hun toeziend oog de
machines schoon met borstels, ijzersponsjes
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en blowers. Geen kruimel van de ene lichting
matses mag terechtkomen in de volgende. Zo
gebieden de strenge regels van Pesach. Maar
hoe goed de Hollandia-medewerkers ook hun
best doen, in de moeilijk bereikbare kieren en
gaten zit altijd nog wel een minieme hoeveelheid matsedeeg. Die verwijdert Joseph Tucker
met zijn Oral-B Pro Expert Superior Clean.

Kruimel

Als de machine, ooit tweedehands aangekocht door Hollandia in het oprichtingsjaar
1933, brandschoon is, stort een medewerker
een zak meel in de mengbak. Het water mag
hij niet toevoegen, dat is een exclusief taakje
voor Tucker of Goldberg. Dan komt de eerste
dikke plak deeg tevoorschijn. Nog voordat de
machine het tot de gewenste matsedikte kan
platwalsen, wordt het weggegooid. Mocht er
onverhoopt toch een kruimeltje in de machine zijn achtergebleven, dan is dat hoogstwaarschijnlijk door het eerste nieuwe deeg
opgepikt. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn.
Ook de matses die Hollandia de rest van
het jaar produceert, in afwezigheid van de
toezichthouders, zijn kosjer. Het zijn veelal
kleine ronde matses, die in hun herkenbare
zeskantige, oranje doosjes te vinden zijn in
vrijwel elke supermarkt. Maar met Pesach,
ook wel het feest van de matses genaamd,
gelden strengere regels. Die week zijn de reguliere matses even niet meer kosjer. Joseph
Tucker legt uit: „Wij zijn hier niet om te controleren of de ingrediënten wel kosjer zijn.
De matses voor Pesach moeten voldoen aan
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Met Pesach zijn de reguliere matses even
niet meer kosjer. Matses die kosjer zijn voor
Pesach dienen te worden voorzien van een
rabbinale sticker.

Ten strijde
met de
tandenborstel

JosephTucker maakt de machines schoon:
‘Tandenborstels met harde haren zijn funest voor
je glazuur, maar voor het schoonmaken van de
machines heb je juist harde borstels nodig’
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‘Wij zijn de baas,
wij blijven de
baas, maar het
opstarten en
stilleggen van de
productie moeten
we uit handen
geven aan de
toezichthouders’
allerlei strenge eisen die vooral met het bakproces te maken hebben. In de Tora staat dat
het Joodse volk zo gehaast Egypte ontvluchtte dat hun broden geen tijd hadden om te rijzen. Het werden platte koeken, matses dus.
De matses die ons met Pesach aan die gehaaste exodus moeten herinneren, mogen om die
reden niet gerezen zijn. Om elke kans op gisting te voorkomen moet een Pesachmatse
daarom binnen vijftig seconden zijn gebakken. Daarnaast moet het hele productieproces elk uur worden stilgelegd voor een grondige schoonmaak. Als er ook maar één oude
deegkruimel in de matses terechtkomt, dan
kan je niet zonder meer van een ongegiste
matse uitgaan.”

Kokend water

In negentig jaar is er maar weinig veranderd
in de smalle Nieuwstraat in Enschede. De
fabriek, de enige nijverheid in een rustige
woonwijk, herinnert samen met de vlakbij
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Joseph Tucker en
Samuel Goldberg

gelegen synagoge aan het rijke Joodse verleden van Enschede. Van dat Joodse karakter is
weinig meer over. Het Joodse leven is grotendeels verdwenen en de matsefabriek kwam in
2004 in niet-Joodse handen.
Hollandia Matzes (met een z, in weerwil
van het Groene Boekje) verkoopt jaarlijks 40
miljoen ongegiste crackers. De Pesachmatses maken daar maar een heel klein deel van
uit; niet meer dan een procent of zes en een
aanzienlijk percentage daarvan wordt geexporteerd. Toch gaat elk jaar weer het hele
productieproces op de schop voor die paar extra-kosjere matses. Dat begint al half januari
met een grondige schoonmaak. Nadat de hele
fabriek is geboend en geschrobd, worden alle
machineonderdelen gekasjerd: ondergedompeld in kokend water. In de weken die volgen
moet directeur en mede-eigenaar Udo Karsemeijer (51) zich schikken naar de wensen van
de toezichthouders. Over de vraag wie in die
periode de baas is bij Hollandia, moet hij even
nadenken. Een diepe zucht. Dan, met een
zuinige glimlach op zijn gezicht: „Wij zijn de
baas, wij blijven de baas, maar het opstarten
en stilleggen van de productie moeten we uit
handen geven aan de toezichthouders. Deze
weken mogen wij niet even de baktemperatuur bijstellen, dat zou de matses in de oven
acuut degraderen tot reguliere matses. Sterker nog: we zouden weer van voren af aan
moeten beginnen met het kasjeren.”
Terwijl Joden matses associëren met Pesach, horen ze voor de gemiddelde Nederlander bij de dagen voor Pasen. Jezus’ laatste
avondmaal was tenslotte hoogstwaarschijnlijk een Pesachmaal. „Dat gebruik bestaat alleen in Nederland,” vertelt Karsemeijer, „er is
denk ik geen ander land waar in deze periode
meer niet-Joden matses eten dan Joden.” De
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Paasmatse is wel een stuk goedkoper dan de
Pesachmatse, herkenbaar aan de wit-oranje
sticker van het opperrabbinaat. Het verschil
is meer dan een euro voor een pak met twintig matses. Dat zit ’m in de eerste plaats in de
toezichthouders. Hollandia betaalt voor hun
reis en verblijf. Omdat ook Hollandia last
ondervindt van de economische crisis heeft
Karsemeijer het Nederlandse rabbinaat voorzichtig gepolst of het niet met een toezichthouder minder kon. Het antwoord was een
even resoluut als krachtig ‘nee’.

Tegenstrijdige gevoelens

Ook de productie heeft te lijden onder de
strenge Pesachvoorschriften. De machines
staan geregeld stil voor de schoonmaak. En
dat is niet alles, legt Kasemeijer uit: „Bij het
opstarten gaan altijd deeg en matses verloren.
Normaliter blijven dergelijke opstartproblemen beperkt tot de eerste productieminuten
in de ochtend, maar tijdens de productie van
de Pesachmatses gaan de machines elk uur
uit en weer aan. Dat drukt de dagopbrengst
met ruim vijftien procent.”

Elk jaar moet
de Hollandiadirecteur zich
vrijwillig
buitenspel laten
zetten in zijn
eigen fabriek

Het kan allemaal nóg rigoureuzer. Elk
jaar wordt er een dag uitgetrokken voor de
productie van sjmoerematses, een Pesachmatse voor de allervroomsten, die aan nóg
strengere eisen moet voldoen. Zo wordt het
graan voor deze matses al vanaf het oogsten
in de gaten gehouden door toezichthouders.
Er mag alleen worden geoogst als het niet
regent. In de meelfabriek mag de luchtvochtigheid niet te hoog zijn, want in theorie kan
vochtig meel gaan gisten. Bij het bakken van
de sjmoerematses worden de machines nog
veel frequenter schoongemaakt: elke achttien minuten. Aan de allerkosjerste matse
hangt wel een prijskaartje: een pak met negen stuks kost 12,95 euro.
De matse hoort tijdens de seider, de eerste
avond van Pesach als er over de uittocht uit
Egypte wordt verteld, tegenstrijdige gevoelens op te roepen. Het is enerzijds het ‘brood
der ellende’, omdat de Joden het in Egypte
voorgeschoteld kregen tijdens hun slavenarbeid. Maar anderzijds symboliseert de matse
de herwonnen vrijheid. Dat de Joden door hun
haastige spoed genoegen moesten nemen met
ongerezen broden was tenslotte weinig meer
dan een klein ongeluk bij een groot geluk. Udo
Karsemeijer heeft een soortgelijke haat-liefdeverhouding met zijn Pesachmatses. Elk jaar
moet de Hollandia-directeur zich vrijwillig
buitenspel laten zetten in zijn eigen fabriek en
moet hij alle zeilen bijzetten om quitte te spelen. Toch is de Pesachmatse voor Karsemeijer
niet louter het brood der ellende: „Niet alles
is bedrijfskundig kapot te rekenen. Er bestaat
ook nog zoiets als charme en goodwill. Niet
alles draait om geld. Hollandia is van oudsher
een Joodse matsefabriek en daar horen de Pesachmatses nou eenmaal bij.” ■
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