Binnenland

Shoarmabedrog:
foto’s: jigal krant

Grillroom Baba in het centrum
van Amsterdam verkoopt halal
vlees als kosjer en misleidt
nietsvermoedende toeristen met
een vervalst kosjercertificaat.
Jigal Krant

D

e Israëlische Omri is met
stomheid geslagen. Het
broodje shoarma dat hij zojuist heeft gegeten was dus
niet kosjer!? En hoe zat dat
dan met het hechsjer, het kosjercertificaat dat ze hem lieten zien? De aandacht van de 20-jarige toerist uit Kfar Saba
was tijdens het stappen getrokken door de
davidsterren en de Hebreeuwse tekst op de
gevel van Grillroom Baba, een zaakje om de
hoek van het Rembrandtplein: „Ik vermoedde dat het een Joodse zaak was en binnen
zeiden ze inderdaad dat ze kosjer waren. Ik
eet niet altijd volgens de Joodse spijswetten,
maar ik voel me toch bedonderd.”
Omri is niet de enige Israëlische toerist
die door de Joodse uitstraling van Grillroom
Baba naar binnen is gelokt. De shoarmazaak
in de Halvemaansteeg ligt op een steenworp
afstand van het Rembrandtplein, een geliefde
uitgaansplek voor toeristen. Maar ook religieuze Joden lopen er geregeld naar binnen, na
een bezoek aan nabijgelegen Joodse trekpleisters als de Portugese Synagoge of het Joods
Historisch Museum, vertelt Sami Bar-On, eigenaar van kosjer Restaurant HaCarmel op de
Amstelveenseweg: „Ik maak vaak een praatje
met mijn gasten. Toeristen vraag ik meestal
waar ze nog meer hebben gegeten tijdens hun
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Een zojuist afgehaalde cheeseburger van Grillroom Baba

verblijf in Amsterdam, want zoveel kosjere
restaurants zijn er niet. De laatste maanden
is het antwoord regelmatig: bij Baba. Ja, ook
streng religieuze Joden trappen er met open
ogen in. Als ik ze vertel dat ze niet-kosjer vlees
hebben gegeten zijn ze totaal van slag.”
Vermomd als Israëlische toerist, compleet
met fototoestel op de borst en een grote keppel op mijn kruin, neem ik de proef op de som.
Achter de toonbank staat een jonge jongen,
die ik in het Hebreeuws begroet. „Ik spreek
geen Hebreeuws, mijn baas wel,” antwoordt
hij in het Engels. „Oh, ik dacht... vanwege de
davidsterren, begrijp je...” stamel ik met een
zo adequaat mogelijk Israëlisch accent, terwijl ik naar het uithangbord wijs. „Mijn baas
is Joods,” verklaart de jongen. „Maar is het
hier kosjer?” vraag ik. De jongen opent de kas-

sa en tilt de geldlade eruit. Eronder vandaan
komt een document in een kreukelig plastic
mapje. Het moet een hechsjer voorstellen,
maar het document is overduidelijk vervalst.
Ik bestel een hamburger om mee te nemen.
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De nep-hechsjer uit de kassalade

Terwijl mijn bestelling wordt klaargemaakt,
neem ik een foto van het nep-hechsjer. Buiten
maak ik het pakketje open. Het is een cheeseburger. Als er iets notoir niet-kosjer is, dan is
het wel de combinatie van vlees en kaas.
De term ‘kosjer’ is geen beschermde titel.
Daarom werken rabbinaten met hechsjers,
formele documenten die verklaren dat een
winkel of restaurant kosjer is. Er bestaan
wereldwijd honderden rabbinaten met hun
eigen keurmerk. Elke kosjere consument kan
zelf bepalen welke hechsjer hij vertrouwt of
niet.

Nep-hechsjer

„Oh my God! Holy smoke! What the heck!” Yehuda Rosenbaum, rabbijn in het Amerikaanse Teaneck, New Jersey, gelooft zijn ogen niet
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als hij de foto van het ‘Baba-hechsjer’ opent
in zijn e-mail. Links bovenaan ontwaart hij
zijn eigen keurmerk Kof-K, maar Rosenbaum
is nog nooit in Nederland geweest en heeft al
helemaal nog nooit een hechsjer verstrekt
in Amsterdam. „Dit is de slechtste vervalsing die ik ooit heb gezien,” vertelt hij over
de telefoon. „Dit certificaat zou in 2011 zijn
afgegeven en geldig zijn tot eind 2014. Dat is
volstrekt ondenkbaar. Een hechsjer is nooit
langer geldig dan een jaar. Dit is gekopieerd
van een certificaat dat wij hebben verstrekt
aan Klamath Valley Botanicals, een producent van voedingssupplementen uit Ohio.
Die hebben niets te maken met shoarma of
kebab. Het is nog slecht gekopieerd ook. Aan
de boven- en de onderkant mist een gedeelte
van het origineel.”

Het nep-hechsjer van Baba bevat een tweede keurmerk, dat van de rabbijnen Kaufman
en Small uit Cincinnati, Ohio. Small blijkt al
enige jaren geleden te zijn overleden. Rabbijn
Kaufman leeft nog wel, maar is gepensioneerd: „Ons keurmerk bestaat al vijf jaar niet
meer. Het is me een raadsel hoe mijn naam op
een hechsjer in een Amsterdams restaurant
terechtkomt. Dit is regelrechte fraude.”
Enige dagen na mijn eerste bezoek, ga ik
opnieuw langs bij Baba. Dit keer staat er een
kale meneer van een jaar of vijftig achter de
counter. Hetzelfde tafereel met het document
uit de kassalade speelt zich af. Ik confronteer
de man met de fraude, maar hij wil niet met
me praten. Ik moet wachten op de eigenaar.
Na een paar dagen blijkt de kale heer weldegelijk de eigenaar van Grillroom Baba. Hij is
een Egyptische christen, die exact een jaar
geleden de shoarmazaak overnam van een
landgenoot. Over de telefoon beweert hij
eerst dat het vlees halal is en dus ook kosjer.
Even later beweert hij dat hij zowel kosjer
als niet-kosjer vlees serveert. Als ik hem
vraag waar hij zijn kosjere vlees dan haalt,
heeft hij geen antwoord. Het bestaan van
het nep-hechsjer ontkent hij bij hoog en laag.
Ik zou een menukaart hebben gezien. Als ik
hem beschuldig van fraude verbreekt hij de
verbinding.

Half-half Joods

De échte meneer Baba is meneer Ebrahim.
Eind jaren 70 nam hij de grillroom over van
een Israëlische uitbater. Hij veranderde de
naam van Shalom in Baba, maar de Israëlische uitstraling op de façade hield hij in
stand: Baba geschreven in het Hebreeuws,
geflankeerd door een regen aan davidsterren.
Volgens Ebrahim uit respect voor de eerste
eigenaar. „Nee, ik ben niet Joods, maar ik voel
me zo’n beetje half-half Joods,” zegt Ebrahim
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in zijn woning in Diemen. Om zijn woorden
kracht bij te zetten
haalt hij zijn halsketting uit zijn hemd. Er
hangt een davidster
aan. „Er kwamen regelmatig Israëlische
toeristen binnen die
dachten dat het een
Joodse zaak was. Ik heb
ze altijd eerlijk gezegd
dat ik wel halal was,
maar niet kosjer.” Na
de nodige strubbelingen met de gemeente
over de openingstijden,
deed Ebrahim ruim
een jaar gelden zijn
snackbar van de hand.
„Het bewust verkopen van niet-kosjer
vlees als kosjer is een
onrechtmatige daad,
maar lang niet altijd
even gemakkelijk te
bewijzen,” zegt advocaat Ron Eisenmann.
„Daarnaast houdt deze meneer zijn klanten
een vals hechsjer voor, met daarop de namen
van bestaande rabbijnen en keurmerken. Dat
maakt het een strafbaar feit. Deze meneer
maakt zich overduidelijk schuldig aan oplichting en valsheid in geschrifte.”
De enige instantie die in Amsterdam oordeelt of een restaurant zich kosjer mag noemen is het rabbinaat van de NIHS, de Joodse
gemeente Amsterdam. Een restaurant krijgt
pas een hechsjer als het voldoet aan de strengste religieuze spijswetten. In de meeste gevallen houdt een toezichthouder permanent
een oogje in het zeil in de keuken. Daar hangt
een prijskaartje aan: de officiële goedkeuring
van het rabbinaat kost vierduizend euro per
jaar. De Joodse Gemeente Amsterdam is al
geruime tijd op de hoogte van de frauduleuze
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praktijken van Grillroom Baba. Sami Bar-On
zegt dat hij het rabbinaat al in de zomer van
2012 tipte. Dat zou betekenen dat de fraude al
onder de vorige eigenaar plaatsvond. Pas in
november 2013 spoorde het rabbinaat in een

‘Ik heb ze altijd
eerlijk gezegd dat
ik wel halal was,
maar niet kosjer’

nieuwsbrief de leden
van de NIHS aan om
vooral niet bij Baba te
eten. Maar verder werd
er geen enkele actie ondernomen en dus ging
het shoarmabedrog in
de
Halvemaansteeg
onverminderd voort.
„Er is geen Nederlandse Jood die bij een
shoarmatent als Baba
naar binnen stapt,” zegt
Bar-On. „Er is maar een
handvol kosjere restaurants in Amsterdam en
die bevinden zich buiten het centrum. Elke
Nederlandse Jood die
kosjer eet weet welke
restaurants dat zijn. De
gewillige slachtoffers
van Baba zijn Joodse
toeristen en die bereik
je niet met een interne
nieuwsbrief.”
Een rondgang langs
rabbijnen die geen deel
uitmaken van het NIHS-rabbinaat leert dat
Bar-On is niet de enige is met kritiek. De
algemene teneur is dat het Amsterdamse rabbinaat meer had moeten doen dan alleen een
nieuwsbrief schrijven. Ze hadden de uitbater
van Baba moeten sommeren onmiddellijk te
stoppen met zijn bedrog. Of desnoods moeten
dreigen naar de politie te stappen.
Rabbijn Yehuda Rosenbaum van Kof-K
hoorde pas over de fraude met zijn keurmerk
toen hij door het NIW werd gebeld. Hij laat
het er niet bij zitten: „Helaas worden wij regelmatig geconfronteerd met dergelijke misstanden. We zullen deze meneer sommeren
zich niet langer als kosjer uit te geven en ons
logo niet meer te misbruiken. Mocht hij daar
geen gehoor aan geven, dan ondernemen we
gerechtelijke stappen.” n

10 januari 2014

08-01-14 18:46

