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Z
o lang ik me kan heugen verkopen Israëlische 
souvenirwinkeltjes al dezelfde ansichtkaart met 
voorop een a� eelding van een falafel. De begelei-
dende tekst luidt: Falafel – Israel’s national snack. In 
een falafelbal prijkt een cocktailprikker met een 

papieren Israëlisch vlaggetje, er schuin ingestoken als op de 
beroemde oorlogsfoto waar Amerikaanse soldaten hun vlag 
op een Japanse berg planten. Die analogie is voor velen het 
bewijs dat Israël niet alleen zijn grondgebied, maar ook zijn 
volksvoedsel heeft gejat.

De beschuldiging lijkt niet geheel ongegrond, want falafel 
is natuurlijk veel ouder dan de Joodse staat. De consensus 
onder culinaire historici is dat de gefrituurde kikkererwten-
balletjes minstens duizend jaar geleden zijn ontstaan in 
Egypte. Er bestaan Israëlische chauvinisten die daarin 
meegaan, maar met droge ogen beweren dat het de Joden 
waren die falafel bedachten tijdens hun slavernij aldaar. Dat 
komt mij tamelijk onwaarschijnlijk voor. Volgens de Bijbel 
was matse het slavenvoedsel. Als het Joodse volk na zijn 
exodus jammert dat in Egypte alles beter was dan in de 
woestijn, roemt het de vleespotten en het brood van weleer. 
Over falafel geen woord.

Falafel mag dan geen Joodse vinding zijn, van diefstal is 
evenmin sprake. Het gerecht behoort sinds mensenheugenis 
tot de dagelijkse kost van de sefardische Joden, die uit 
Arabische landen naar Israël emigreerden. Zij introduceerden 
falafel als straatvoedsel en serveerden de balletjes voor het 
eerst in pita’s. Naar eigen inzicht maakten ze hun falafel niet 
van tuinbonen, zoals de Egyptenaren, maar van kikkererw-
ten. Geholpen door de schaarste van de jaren 40 werd de 
snack mateloos populair, want ze was goedkoop en voed-
zaam. Hoewel Israël altijd een republiek is geweest, noemen 
Israëli’s hun land graag gekscherend een monarchie, met een 
knipoog naar hun dierbare falafelbars. Die heten De Falafel 
Koning, De Echte Falafel Koning, De Nieuwe Falafel Koning, 
De Koning der Koningen of De Falafel Koningin, De Echte 
Falafel Koningin, De Nieuwe... et cetera.

Halvemaansteeg
Het zijn met name Israëli’s geweest die de westerse wereld 
kennis hebben laten maken met falafel. In de Amsterdamse 
Reguliersbreestraat openden de Israëlische expats Nachman 
en Sima Milo hun eerste Maoz-snackbar in 1991. Aanvanke-
lijk verkochten ze ook shoarma, maar daar stopten ze mee 
toen vooral falafel een hit bleek bij het Amsterdamse 
uitgaanspubliek. Nieuwe fi lialen openden overal in de stad. 

Tegenwoordig is Maoz een wereldwijde keten met vestigin-
gen in Amerika, Spanje, Frankrijk en Brazilië.

Maoz lijkt in niets een Israëlische zaak. De huismuzak is 
Arabisch en het personeel van diverse allochtone pluimage. 
Nee, voor Hebreeuwse slogans en symbolen moeten we naar 
Cafetaria Herenhoek aan de Herengracht, alwaar de falafel 
hachi tov ba’ier is – ‘de beste van de stad’. Of naar Baba, de 
Egyptische shoarmatent in de Halvemaansteeg, waar 
davidsterren op het raam prijken.

Waarom zowat heel snackbarrend Amsterdam zich 
valselijk laat voorstaan op zijn Israëlische komaf, maar de 
enige rechtgeaarde Israëlische falafeltent zijn a� omst 
verloochent, laat zich raden. De eigenaren van Maoz 
ontkennen dat het iets te maken heeft met anti-Israëlische 
sentimenten, maar dat gelooft niemand. In Amerika wordt 
Maoz gepresenteerd als Nederlandse keten. Hollandse falafel 
roept nou eenmaal minder weerstand op dan Israëlische.

Dat de strategie werkt, bleek vorige week toen een 
anti-Israël-activist werd gefotografeerd bij Maoz op het 
Damrak. ‘Boycott Israel’ staat in dikke letters boven de 
Palestijnse vlag op zijn hesje. Zich blijkbaar nergens van 
bewust, voorziet de activist zijn falafel van extra salade. De 
foto werd, vergezeld van het nodige hoongelach, massaal 
gedeeld op Twitter.

Poeriemgrap? Fake-news? Op Facebook bleek van niet. De 
activist werd vol afschuw door een medestander geattendeerd 
op de foto: “Je bent het toch niet echt??? Je gaat toch niet in 
die zionazitent eten, hoop ik???” Zijn hoop bleek ijdel: “Ik heb 
het niet geweten, het is de tweede keer in drie jaar dat ik er 
kom en niet meer uitgeef dan € 4,95.” Inderdaad geen geld.  ■
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