Pesach

De grote
schoonmaak
Pesach duurt zeven dagen. Maar de voorbereidingen beginnen al weken,
soms zelfs maanden van tevoren. Het NIW ging langs bij drie gezinnen
die ieder op geheel eigen wijze het huis klaarstomen voor het meest
ingrijpende feest van het jaar.
Tekst en foto’s: Jigal Krant
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Pesach

Amiad (51) en Ana (52) Ilsar, Almere

J

e kunt er zo ongeveer de klok op gelijkzetten.
Rokjesdag valt aan de vooravond van Pesach.
Juist als het verbod om graanproducten te eten
is ingegaan, lopen de terrasjes vol en vloeit het bier
rijkelijk. Zover is het nog niet; met nog twee weken
te gaan tot Pesach, is het nog te fris voor rokjes, bier
of terrassen. Maar de zon draait deze zondagmiddag alvast warm, en daarom heeft het gezin Ilsar de
Pesachschoonmaak naar de achtertuin verplaatst.
Daar is Amiad sowieso veel te vinden dezer dagen,
want de Ilsartjes maken van de religieuze gelegenheid gebruik om meteen de heg te snoeien, het gras
te zaaien en de ramen te lappen.
Het gezin uit Almere-Haven ziet zichzelf niet
als al te religieus; dat doorspitten van de boeken op
zoek naar kruimels moeten we met een korreltje
zout nemen. Oké, het is misschien wat overdreven
dat ook na het grondig uitkloppen van haar schooltas, jongste dochter Hadas (9) een week lang haar
schoolboeken moet meezeulen in een plastic zak
van de Jumbo. Maar over het jaarlijkse paasontbijt
van school wordt dan weer niet moeilijk gedaan. Al
zal Hadas dit jaar het paasbrood moeten overslaan.
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Het hoort allemaal bij de traditie die Amiad en
Ana zelf zijn gestart toen ze nog in Israël woonden.
In haar ouderlijk huis in Buenos Aires kreeg Ana
weliswaar matses voorgeschoteld met Pesach, maar
dat was het wel zo’n beetje. En de Israëlische Amiad
groeide al helemaal niet op met Tora en traditie.
Hoewel hun asjkenazische wortels dat strikt
genomen niet rechtvaardigen, doen Ana en Amiad
niet de kitniot het huis uit. Als de helft van het volk,
de allervroomsten incluis, peulvruchten mogen
eten, waarom zij dan niet? Bovendien kampt dochter Denise (17) met lactose-intolerantie, dus mag
de sojamelk blijven. Hetzelfde geldt voor het voer
van Kaneel, het bejaarde konijn dat resideert in een
hoek van de huiskamer. „We hebben er nooit aan
gedacht om het konijnenvoer te controleren op verboden granen,” geeft Amiad ruiterlijk toe. „Anders
gaat hij toch een weekje uit logeren bij de buren?”
oppert Ana, maar de grijns op haar gezicht verraadt
dat ze het niet meent. Pesach moet namelijk wel
leuk blijven.
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Pesach

Tamara (66) en Ephraïm (65) Goldstoff, Amsterdam

Het aanrecht
verdwijnt
onder een
dik soort
aluminiumfolie
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aren geleden, toen zonen Chagai en Nadav nog
opstandige pubers waren, voltrok zich volgens
de familiefolklore een ernstig incident in huize Goldstoff. Pa en ma waren op reis en de jongens,
opgevoed volgens de strenge letter van de Joodse wet, wilden weleens weten hoe kreeft smaakt.
Op de markt kochten ze een ontzag inboezemend
exemplaar, dat eenmaal thuis in geen pan bleek te
passen. Na lang zoeken vonden de rebellen er toch
eentje van de juiste afmetingen. Het was de kasjerpan, bedoeld om bestek kosjer te maken voor Pesach. Sindsdien wordt het eetgerei gekasjerd op de
Joodse gemeente, maar er blijven nog genoeg rituelen over in de woning in Amsterdam-Zuid.
De Pesachschoonmaak verloopt volgens een
strak schema dat al een half jaar van tevoren
wordt opgesteld door de Poolse hulp, die na jaren
van trouwe dienst nergens meer van opkijkt. Met
militaire precisie loopt zij alle kieren en gaten af,
op zoek naar vergeten kruimels. Zelfs op plekken
waar nooit wordt gegeten. „Hartstikke overdreven
natuurlijk. Het slaat helemaal nergens op.” Je hoort
het Ephraïm zeggen, maar ondertussen schept hij

duidelijk genoegen in de kolderieke onderneming.
„We laten haar ook alle boeken controleren, in
totaal wel tweeduizend stuks,” pocht hij. „Je doet
het of je doet het niet,” zegt Tamara streng, terwijl
ze met een gasbrander de spoelbakken te lijf gaat.
De koelkast, besteklades en de keukenkasten
worden ingepakt in plastic en het aanrecht verdwijnt onder een dik soort aluminiumfolie, dat
Tamara na een lange zoektocht op internet heeft
weten te bemachtigen. De verboden producten
verdwijnen in kastjes die worden verzegeld met
breed plakband. Ten slotte verschijnen de dozen
met Pesachspullen ten tonele. „Er zijn mensen
die een weeklang in hun eigen huis kamperen,”
zegt Tamara met onverholen dedain. „Die eten
van plastic borden en maken grapefruit schoon
met een gewoon keukenmesje.” Ephraïm graait
wat in een doos, maar wat hij eruit vist is niet het
Pesachgrapefruitmesje, maar een onbestemd langwerpig instrument. „Weet je waar dit voor is?” De
verslaggever heeft geen idee. „Om merg mee uit een
runderbot te schrapen.” Speciaal voor Pesach.
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Pesach

Ellen (61) en Gideon (64) van Praagh, Polsbroek

W

aar zouden Gideon en Ellen van Praagh
zijn zonder hun automobielen? Hun
woonplaats, het een paar honderd zielen tellende Polsbroek (‘afrit N210, bij Benschop
linksaf, 12 kilometer over de dijk, kan niet missen’), heeft geen middenstand. Op gezette tijden
rijdt de papkar door het dorp, een winkeltje op wielen waarbij de gouwe ouwe SRV-wagen een ware
hypermarché was. De boodschappen doen ze dus
met de auto, op de terugweg van hun serviezenwinkel in Utrecht. Voor Pesach zijn ze naar Antwerpen
geweest, daar is het kosjere aanbod toch breder dan
in Amsterdam. Alleen voor de vleeswaren rijdt Gideon nog snel even heen en weer naar Buitenveldert, want van ossenworst en pekelvlees hebben die
Belgen geen kaas gegeten.
Vijftien jaar wonen ze nu in de oude kleuterschool op de grens tussen de provincies Utrecht
en Zuid-Holland. De gereformeerde dorpsgenoten
hebben het Joodse gezin in hun armen gesloten, de
sociale controle is fijn. „Een paar weken geleden
ben ik even buiten het dorp door een jochie uitge-
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scholden voor Jodin en daar spreekt de hele straat
nog steeds schande van.”
Hun vertrek uit Utrecht, waar Gideon en Ellen
nog steeds actief lid zijn van de Joodse gemeente,
heeft hen niet minder belijdend gemaakt. Natuurlijk zijn er aparte serviezen voor Pesach, maar dat is
een koud kunstje met een eigen winkel gespecialiseerd in de gedekte tafel. „We doen wat we kunnen
opbrengen,” zegt Gideon. Dat betekent wél houdbare melk uit de Pesachwinkel, maar géén boter met
zegeltje. Wél ervoor zorgen dat de netjes vogelvoer
in de tuin tijdig op zijn, maar géén kosjer-voor-Pesach tandpasta. „Ik ga ook niet met het beroemde
kaarsje het huis door op zoek naar verstopte restjes
brood,” vertelt Gideon, die eveneens niet van plan
is om het laatste overgebleven brood in de hens te
steken. „Dat vind ik ook iets lugubers hebben,” verklaart Ellen. „Misschien komt dat door de oorlog.
We zullen ook nooit een Duitse auto kopen.”
Op de oprit staat een Citroën C6 en die wordt
grondig gezogen. Een beetje voor Pesach, maar
vooral omdat de auto weer eens onder het stof zit.
Dat heb je als je midden in de polder woont.
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