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GrootMoeder
Hoe zou het zijn als
er tijdens de Hoge
Feestdagen niet
alleen ‘asjamnoe’
zou worden gezegd?
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De kosjere hamvraag Appel

D

e Joodse jaarwisseling steekt wat bleekjes af bij het Oud en Nieuw van drie
maanden later. Geen gillende keukenmeiden of champagne, en in plaats
van oliebollen en appelﬂappen snoepen we verstandig en eten we een appel.
In honing gedoopt, dat wel. Die amuse is weinig meer dan een wat ﬂauwe
woordgrap. We wensen elkaar een zoet jaar toe en zetten dat kracht bij met
een zoete hap. Zoals we op Pesach de bittere tijden van de Egyptische slavernij doen herleven met een stuk mierikswortel. Daar klopt eigenlijk geen moer van, want mierikswortel is niet bitter, maar loeischerp. Een kniesoor die daarop let. Want als je een beetje
durft te kauwen, schieten de tranen je acuut in de ogen en dat is dan weer toepasselijk, want
die slavernij was natuurlijk om te janken.
Terug naar de appel. Van de rabbijnen moet die zoet zijn. Een jaar lang door de zure appel
heen bijten is tenslotte niet wat we willen. Exit granny smith. Maar ook zoetere appelsoorten
hebben iets fris-zurigs. Waarom dan tóch die appel? Het is verleidelijk een link te leggen met
de eerste nieuwjaarsdag aller tijden. Maar alle renaissanceschilderijen van de zondeval ten
spijt, de vrucht die Eva door de slang in handen werd gedrukt was geen appel. De verboden
vrucht wordt in de Bijbeltekst niet met naam genoemd en kan, gezien de tropische omstandigheden in de Tuin van Eden, net zo goed een granaatappel als een vijg zijn geweest, maar
heus geen appel. Los daarvan: het bleek nogal een wrange vrucht: gedaan was het met dat
paradijs.
Nee, de appel is helemaal geen vrucht voor warme oorden als Israël, het gewenste decor
voor de Joodse riten en symbolen. Een dadeltje met honing was een stuk logischer geweest en
sowieso een stuk zoeter.
Maar goed, een appel dus. Die kennen we hier wel.
Een jaar lang
Al valt Rosj Hasjana eigenlijk wat te vroeg in het seizoen. Oer-Hollandse appels met on-Hollandse namen
door een zure apals golden delicious, jonagold en cox zijn nu nog hard
pel heen bijten is
en smakeloos. In de schappen liggen daarom nog veel
tenslotte niet wat
appels uit Nieuw-Zeeland en Chili. Want seizoen of
geen seizoen, waar we genoegen nemen met één soort
we willen
bananen, sinaasappelen of abrikozen, van appels eisen we een uitgebreid assortiment. Maar hoe kies je
daaruit je ideale Rosj Hasjana-appeltje? De Kosjere Hamvraag zocht het voor u uit.
Het proefpanel dat orde moest scheppen in het schimmige aanbod van appels bestond uit
Janneke Vreugdenhil, culinair journalist, Jonah Freud, eigenaar van de Kookboekhandel en
Bas Wiegel, chefkok van restaurant De Kas. Twaalf appels werden geproefd en in eerste instantie getoetst op hun zoetheid. Melige en smakeloze soorten vielen sowieso af. De delbarestivale, een herfstappeltje nog Hollandser dan Marco Borsato, kwam als zoetste uit de bus. Op
de voet gevolgd door de braeburn.
Met een lik honing bleken de delbarestivale en de braeburn het minder goed te doen. De
optelsom van zoet plus zoet is al snel te veel van het goede. Het mierzoete van de honing vraagt
om een wat frissere, maar ook weer niet te zure appel. Het proefpanel kroonde unaniem de elstar tot appel van het Nieuwjaar, met de royal gala als runner-up. De Kosjere Hamvraag wenst
u geen zoet, maar een culinair jaar toe.
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at zou effectiever zijn? De rekening
opmaken van alle keren dat we een
mitswa overtraden, negeerden of
tekortschoten in het uitvoeren ervan? Of de
rekening opmaken van alle keren dat we een mitswa
naleefden? Soms geven therapeuten aan cliënten
die ten prooi zijn aan een voortdurende stroom van
innerlijke veroordelingen, de raad om elke dag op te
schrijven wat ze voor goeds hebben gedaan. Voor
zichzelf en voor anderen. Zo leren ze hun gekwelde
cliënten evenwichtiger naar zichzelf te kijken. Om
niet alleen aandacht te geven aan alles wat misging,
niet lukte, of niet goed genoeg zou zijn, maar om ook
aandacht te geven aan wat wel lukte, goed genoeg
was, of zelfs aan wat niet slaagde, maar waarbij de
poging, de inzet en de betrokkenheid te prijzen viel.
Hoe zou het zijn als er tijdens de Hoge Feestdagen
niet alleen ‘asjamnoe’ zou worden gezegd, in zijn vele
varianten, ‘wij hebben ons schuldig gemaakt aan...’
maar er ook voor ieder apart de ruimte zou zijn voor
een positief lijstje. ‘Ik had me voorgenomen om...
en dat heb ik inderdaad gedaan.’ ‘Ik zou ophouden
met... en dat is me gelukt.’ ‘Ik wilde minder knorrig,
opvliegend, oordelend, neurotisch meegaand,
kwaad, wraakzuchtig, gierig, overdreven zuinig,
ziekelijk perfectionistisch, wegcijferend, koud,
ongeduldig, etc. zijn en, voor zover ik kan zien,
Eeuwige, ben ik daarin geslaagd. Dank voor Uw hulp.’
Hoevelen zouden zich voornemen tesjoewe te
doen en dat specifiek maken? Met concrete, haalbare
doelstellingen? Zodat er, een jaar later, een echte
check mogelijk is? Ik denk: weinigen. Ons godsbeeld
in het 'Oenetane Tokef' – dat van een oordelende
grootmacht – helpt om ons tot de orde te roepen.
Het gebed reikt ons weliswaar de middelen aan om
een god-bedoeld leven te leiden, maar of het echt
stimulerend is, vraag ik me af. Ik ga het komende
jaar in met een godsbeeld dat, het klinkt een beetje
suf, lijkt op een lieve grootmoeder die haar peutertje
aanmoedigt de eerste stappen te zetten. ‘Kom maar,
val de toekomst maar in, je hoeft alleen maar een
stap te zetten naar Mij toe, en alles komt goed.’
Ik wens u een mooi en goed jaar, een Sjana Tova.
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