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D
e kidoesj in mijn sjoel, voor het gros 
van de bezoekers het non plus ultra 
van hun godsdienstoefening, is er 
aanzienlijk op vooruit gegaan. Dat zit 
hem in de versheid van de haring. Ik 
acht iedereen in sjoel financieel 

daadkrachtig genoeg om dagelijks een halve 
school haring naar binnen te laten glijden. Des-
ondanks zorgt die wekelijkse traktatie voor tafe-
relen die doen denken aan de belegering van 
Rode Kruisvrachtwagens in Afrikaanse vluchte-
lingenkampen. Of schrijnender nog, aan het 
openen van een extra kassa bij Albert Heijn. 

Die felbegeerde visjes werden omwille van 
religieuze bezwaren reeds op vrijdag gekocht en 
met prikkertjes en al een etmaal in de ijskast 
bewaard. Zo kregen de uitjes hun archaïsche 
functie terug. Die zijn namelijk ooit bedacht om 
de hinderlijke traansmaak van slecht geconser-
veerde haring te maskeren. 

Dankbaar gebruikmakend van de staat van 
wetteloosheid die is ontstaan na het ontslag van 
de laatste rabbijn, laat de kidoesjcommissie sinds 
kort de haring bezorgen tegen het eind van de 
dienst. Zo op het oog heeft die beslissing weinig 
veranderd aan de belegering van de schaal met 

haring door hunkerende mannen (evenals als de 
sjoeldienst is het haringritueel een patriarchale 
aangelegenheid). Maar tegenwoordig meng ik me 
in het gedrang om mijn aandeel op te eisen. Er 
gaat tenslotte niets boven de onovertroff en uma-
mi van kakelverse haring.

Vreemd genoeg wordt een niet onaanzienlijk 
deel van de ellebogenstoten die ik bij deze cere-

monie op de koop toeneem, uitgedeeld door 
streng religieuze sjoelbezoekers. Of ze kennis 
hebben genomen van de gewijzigde logistiek is 
mij onbekend. De sjoelcommissie hanteert wij-

Ingrediënten
voor 4 personen

● 6 haringen
●  1 kleine koolrabi, geschild
●  1 kleine gekookte rode biet
●  1 rijpe avocado, geschild en 

ontpit
●  3 el kappertjes
●  6 el volle yoghurt
●  extra vergine olijfolie
●  4 takjes dille

Bereiding

●  Snijd de haring in stukken. Snijd de koolra-
bi in kleine dobbelsteentjes en de biet en 
avocado in dunne reepjes. 

●  Meng in een kom met de kappertjes, 
yoghurt, een fl inke snuf zout, versgema-
len zwarte peper en een royale scheut 
olijfolie. 

●  Garneer met toe� es dille.

selijk de belangrijke horecawet ‘wat niet weet, wat 
niet deert’. Wat de zwartgekeppelde vraatzuchten 
wél weten, is dat hun geliefde haring a� omstig 
is van de Volendammer visboer op de hoek. Die 
gaat, behalve op zijn voortreff elijke haring, prat 
op zijn ambachtelijke garnalenkroketjes en home 
made krabsalade. Om nog te zwijgen van de vers-
gebakken Zeeuwse mosselen. Maar dat deert niet, 
verzekerde mij een rabbijn buiten dienst, met zijn 
mond vol maatjesharing. De haring wordt ten-
slotte met een speciaal mes schoongemaakt op 
een aparte snijplank. Een uitzonderlijk staaltje 
van vertrouwen in de niet-Joodse medemens, 
wierp ik tegen. Daarbij wees ik op het snoepgoed 
op tafel, koosjer volgens de kasjroetlijst, maar 
taboe voor zijn kinderen. Waarom in het geval van 
haring blindelings vertrouwen op de Volendam-
se naleving van de Joodse spijswetten? Alsof het 
mes waarmee de paling wordt gefi leerd niet in 
dezelfde vaatwasser terechtkomt als het haring-
mes. Hier had de rabbijn buiten dienst niet van 
terug. Met zijn mond vol tanden pikte hij het 
laatste stukje haring voor mijn neus weg. ■

Een ui� onderlĳ k 
staaltje van 
vertrouwen in 
de niet-Joodse 
medemens
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