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Hoofd vol
Ik wil niet
gedwongen
worden tot één
bepaalde manier
van loyaal zijn

De kosjere hamvraag
Eyal Shani

A

chter het stuur van de zwarte Citroën Picasso zat een ster, zoveel was wel duidelijk.
Bij het laatste stoplicht van Tel Aviv werden we vanaf het zebrapad ongegeneerd gadegeslagen en gefotografeerd. Toen we wilden optrekken werd er op het raampje getikt. Zonder zich iets aan te trekken van het achter ons opzwellende toeterconcert – de
vertrouwde soundtrack van de Israëlische straat – begroette de chauffeur beleefd maar gereserveerd de vage bekende, die op zijn beurt overduidelijk meende dat er sprake was van een innige
vriendschap. Met zeven populaire restaurants in de stad heb je al gauw veel vrienden. Bij het volgende groen sloegen we de snelweg op en hadden we 60 kilometer de tijd om ongestoord praten.
Helemaal onbespied was dat trouwens niet. Net toen we onder het blauwe verkeersbord met
Jeruzalem in drie talen doorreden, werden we gefilmd vanuit een passerende huurauto. Ik deed
net alsof ik mijn cameraman niet zag en genoot van mijn eigenzinnige gezelschap.
Bij onze eerste ontmoeting, de avond ervoor in de levendige keuken van zijn restaurant, hadden we meteen een klik. De chef had me een bundel verse za’atar, onderwerp van de aflevering,
onder mijn neus geduwd en me gevraagd waarnaar ik het vond ruiken. „Natte schoenen, maar
op een positieve manier,” had ik hem geantwoord. De chef stak zijn neus in het bosje, op zoek
naar nat schoeisel. „Damesschoenen,” specificeerde ik, en de chef begon instemmend te glimlachen.
Hij vertelde me dat hij er elke dinsdag op uit trok om kruiden te plukken. Dan reed hij in
zijn bescheiden autootje naar de heuvels achter Aboe Gosj, op zoek naar salie en za’atar. Die
gaven zijn gerechten identiteit, zo had hij uitgelegd aan de hand van een hemelse lamsshoarma. Terwijl de tahini over onze wangen op de keukenvloer druppelde, legde de chef uit dat
de za’atar het gefokte lammetje terugplaatste in het veld waar
het thuishoorde. Aan garnering had hij een broertje dood. Bij
Met zeven
hem speelden verse kruiden de hoofdrol. Zonder waren zijn gepopulaire
rechten stuurloos. Morgen ging hij weer op kruidenjacht en ik
mocht met hem mee.
restaurants in
Ik had op internet van alles gelezen over mijn gastheer. Over
de stad heb je
zijn
perikelen met schuldeisers en de belastingdienst, over zijn
al gauw veel
driftbuien
als een van zijn koks het bestond een omelet tegen
vrienden
de draairichting van de aarde in te klutsen. Maar wat niemand
wist, was dat het ooit allemaal in Nederland was begonnen.
Na zijn diensttijd was de chef met een kameraad Europa ingetrokken. Toen het geld op was,
gooiden ze een muntje op. Kop was oost, munt was west. Het werd munt. In Amsterdam ontmoette de jonge Israëli een louche landgenoot die hem een baantje aanbood in een groezelige
buitenwijk van Zwolle. Niet gehinderd door enige culinaire ervaring mocht hij daar een shoarmatent runnen. Lang duurde dat niet.
Op een kwade dag kwam een Turk de snackbar binnenstormen en ontvreemde een koksmes
om daar buiten een andere Turk mee te lijf te gaan. De jonge Israëli, na drie jaar leger voor de
duvel niet bang, haalde onverschrokken zijn mes terug. Daarmee leek de zaak afgedaan, maar
even later keek hij vanuit zijn keukentje recht in de koplampen van een auto die in hoge vaart op
hem afreed. Net op tijd wist hij weg te duiken, maar de snackbar was total loss. Dezelfde avond
zat hij in het vliegtuig naar Tel Aviv, nadat hij in tranen zijn vader had gebeld en hem had gesmeekt om een ticket voor hem te kopen.
Vijfendertig jaar later is Eyal Shani de beroemdste chefkok van Israël. Hij runt zeven restaurants in Tel Aviv en eentje in Parijs en geniet nationale bekendheid als jurylid in MasterChef. Een
carrière die ooit begon in een snackbar in Zwolle.
Wordt vervolgd
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e vermoeidheid sloeg toe, de afgelopen
maanden, iedere keer dat de woordcombinatie ‘Israëlische verkiezingen’ langskwam
in een artikel op internet of in de papieren kranten.
Hoofd vol! Doorbladeren! Het zijn ongetwijfeld verkiezingen geweest die de loop van de geschiedenis
gaan bepalen. Van de Israëli’s – Joods en niet-Joods.
Van het Joodse volk, de Palestijnen, de Arabieren,
de Iraniërs, de Egyptenaren, de Amerikanen, ja, misschien wel van de hele mensheid (waarom niet?!).
Desondanks, of misschien juist omdat Israëls
wel en wee té belangrijk is, ben ik al een paar jaar
in Innere Emigration, zoals dat in de jaren 30 en
tijdens de Tweede Wereldoorlog heette. Door de
machteloosheid wordt juist degene die het belang
van politiek kent, bevangen door de neiging zich
terug te trekken in de eigen familie, vriendenkring,
werkzaamheden. Wachtend tot de verwoestende
storm die door politieke rouwdouwers is ontketend,
is overgetrokken.
Dat politiek teruggetrokken bestaan is trouwens
zeer relatief. En komt nog meer dan genoeg binnen
aan informatie, vooral tijdens de oorlogen (en wanneer zijn die er niet?!). Ik zou mijn politieke stem
kunnen laten horen door op 18 juni te stemmen voor
de Wereld Zionisten Organisatie. Iedere Jood of Jodin, waar ook ter wereld, heeft dat recht. Mits men
lid is van een zionistische organisatie. Maar ik wil
geen lid zijn van politieke organisaties. Nooit. Dan
maar geen directe invloed, hoe minimaal ook.
Maar Benima, je schrijft toch ook over de politiek
van Israël? Wat is het verschil? Het verschil is de
vrijheid in mijn hoofd. Als ik schrijf kan ik alle standpunten overwegen, ook de zionistische. Als ik stem,
kies is voor oplossingen binnen een bepaald kader:
het zionistische. Bovendien wil ik niet gedwongen
worden tot één bepaalde manier van loyaal zijn
aan het Joodse volk. Ik bén loyaal, maar kies zelf op
welke manier. Trouwens, zijn de Israëlische kiezers
loyaal aan de Joden in de diaspora? En als ze dat al
zijn, op welke manier is dat dan zichtbaar geworden
in hun keuze afgelopen dinsdag? Speelt de diaspora
überhaupt een rol in Israëls politieke discours? Of alleen in de vorm van een opportunistische aandacht
voor het moeizame onderwerp antisemitisme? Dat
houdt mij sterk bezig. Zoals gezegd: mijn Innere Emigration is relatief.
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