
 

De kosjere hamvraag

W
aar die blinde haat vandaan komt weet ik 
zelf ook niet, maar mannen (het zijn áltijd 
mannen) met hippe baarden maken de 
genocidaalste driften in mij los. Met mijn 
haat-liefdeverhouding met het orthodoxe 
jodendom zal het niets van doen hebben, 

want hipsterbaarden lijken in de verste verte niet op de 
onverzorgde laisser faire-baarden van rabbijnen. Moslimbaar-
den, die komen al meer in de buurt. De baarden die ik zodra ik 
koning ben, op straff e van standrechtelijke haarverbranding 
verbied, zijn volle, rechthoekige baarden die vastzitten aan 
vettig, strak naar achter gekamde kapsels, accumulerend in 
de haargeworden duivel: het knotje.

Ik kwam vanochtend op straat zo’n fi guur tegen. In zijn 
getatoeëerde knuist hield hij een lullig pakje aardbeienkwark, 
waaruit een lepeltje stak. Hij at er niet van en had dat blijkens 
zijn smetteloze gezichtsbeharing ook nog niet gedaan. 
Desondanks staarde het heerschap ronduit gelukzalig vanuit 
zijn abri de Beethovenstraat in. Wat er op zijn vingers stond 
kon ik niet lezen, maar de fi rma Danone had er in hip Engels 
‘Taste life. To the full’ bij gezet. Die potsierlijke punt midden in 
die slag zin! Het kon niet erger. Nou ja, iets met ‘baardbei’ was 
erger geweest, maar daar waren ze gelukkig niet opgekomen.

Nadat ik alle agressie van me had afgetwitterd, fi etste ik naar 
de dichtstbijzijnde supermarkt om het product eens nader te 
bekijken. Buiten aan de gevel hing een a� eelding van vuurrode 
aardbeien. ‘Het hele jaar door zomerfruit,’ stond er in trotste 
chocoladeletters bij. ‘Gewoon bij Albert Heijn.’

De aardbeienkwark van Danone vond ik tussen alle andere 
zuivelproducten in de koeling. Naast zuurregelaars, verdik-
kingsmiddelen en nog een hele rits aan onduidelijk ingrediën-
ten, zat er 9,2 procent ‘echte aardbeien’ in. 3,5 procent meer 
dan in de aardbeienvla van Campina, twee deurtjes verder. Die 
heette ‘seizoensvla: lente’. Een onbeschaamde gotspe. Laat je 
vooral de wet niet voorschrijven door de tijd van het jaar, 
Campina, maar prijs je aardbeienvla dan niet aan als seizoens-
vla. Lente?! De aardbei is een zomervrucht!

Pas geoogst
Dat de fi rma Danone zijn kwark laat aanprijzen door een 
hipster, heeft waarschijnlijk alles te maken met zijn blakende 
imago. Een misrekening. De eerste generatie hipsters, die 
zwoor bij geblenderd gras en bloemkoolpizza’s belegd met 
gefermenteerde superfoods, is allang vervangen door een 
nieuwe lichting, die prat gaat op zelfgeschoten everzwijnen 

aan het spit en zelfgebrouwen IPA-bier. Aardbeienkwark met 
twintig ingrediënten is niet gezond en je proeft er al helemaal 
niet het hele, allesomvattende leven mee.

Een van de belangrijkste lessen van Pesach is dat we volgens 
de seizoenen moeten leven. We associëren het feest met 
thema’s als slavernij en vrijheid, maar laten we vooral niet 
vergeten dat Pesach van oudsher een culinair seizoensfeest is. 
In bijbelse tij den trok het volk drie keer per jaar met zijn pas 
geoogste vruchten naar de tempel in Jeruzalem. Daar vierden 
ze gemeen schappelijk het nieuwe seizoen.

Als je het leven wil proeven, to the full, dan moet je voor -
komen dat je het hele jaar hetzelfde eet. Dus wacht nog een paar 
maanden met die aardbeien. Dan zijn ze lekkerder, goedkoper 
en brengen ze je dichter bij de natuur. Dat is de les van Pesach, 
het lentefeest. ■
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