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H et valt niet mee om in onze nuchtere, westerse wereld nog aan godsdienst te doen. 
In Amerika proberen aanhangers van de Intelligent design-beweging wetenschap 
en godsdienst te harmoniseren, maar dat is onbegonnen werk. Religie is een kwes-
tie van geloof, maar af en toe niet meer dan luiheid. Neem de granaatappel, rimon 

in het Hebreeuws. Op mijn anderhalve boekenplank met Joodse kookboeken, staan maar 
liefst drie exemplaren met een foto van een granaatappel voorop. Zelfs de gezaghebbende 
Encyclopedia of Jewish food van Gil Marks heeft geen matse, gefi lte fi sj of latkes op de omslag, 
maar een schaaltje granaatappels. Dat komt vermoedelijk door een prachtige claim van onze 
rabbijnen. Granaatappels zouden precies 613 pitjes bevatten, corresponderend met het aantal 
mitswot, geboden, in de Tora. Dat klinkt mooi en ik wil er ook best in geloven, maar met een 
groenteboer aan de overkant van de straat, is de proef op de som snel genomen. 

1… 2… 3… 
De granaatappel is volgens de Tora een bijzondere vrucht, die je niet met appels of peren moet 
vergelijken. Samen met druiven, vijgen, olijven en dadels hebben ze een streepje voor op an-
der fruit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een speciaal dankgebed, dat alleen na het eten van deze 
vruchten wordt uitgesproken. 

79… 80… 81…
De granaatappel duikt op meerdere plaatsen in Tenach 
op, maar nergens speelt hij zo een voorname rol als 
in het Hooglied, met afstand het wulpste bijbelboek. 
Toegegeven, de auteur – koning Sjlomo volgens de ge-
lovigen – laat hele fruitmanden aanrukken om zijn 
hartstocht en begeerte te verwoorden, maar de meest 
zinnenprikkelende vrucht is de rimon: als een openge-
legde granaatappel gloeien jouw slapen door je sluier 
heen (Hooglied 4:3).

487… 488… 489…
De pitjes maken het eten van granaatappel er niet ge-

makkelijker op. Uitpersen is de beste manier om te profi teren van de goede eigenschappen 
die aan granaatappels worden toegeschreven. De granaatappelsapreclames die steeds vaker 
langskomen roemen de heilzame werking van antioxidanten. Niemand die weet wat dat be-
tekent, maar het klinkt minstens even geheimzinnig en geneeskrachtig als omega-3, planten-
sterolen, probiotica en aminfl uoride, dus kopen we massaal die wonderlijke fl esjes met het 
fi guur van het Michelinmannetje. 

611… 612… 613…
Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd door twee Israëlische heren die de enige granaatappel-
wijn ter wereld importeren. De wijn wordt in het uiterste noorden van Israël gemaakt en heet 
simpelweg Rimon. De wijn gaat in mooi vormgegeven fl essen en bestaat in alle varianten die 
we kennen van gewone wijn. Er is droge, bubbel- en dessertwijn. Helaas lijden die wijnen aan 
het Tivall-syndroom: je blijft het vergelijken met het echte spul. En al is de dessertwijn van 
Rimon best aardig en voor de noviteit leuk om eens te serveren, hij verbleekt bij echte wijn in 
dezelfde (dure) prijsklasse.

635… 636… 637!
Hebben die rabbijnen dan nooit zelf de proef op de som genomen? Of moet ik het allemaal 
symbolisch opvatten (de ultieme oplossing als geloof niet strookt met de feiten). Toen opeens 
daagde het me. Het gaat om álle granaatappels ter wereld! Die hebben gemiddeld precies 613 
pitjes. Kijk, dat is dan weer een kwestie van geloof.

Een vrouw wordt gearresteerd op een plein. 
Meegenomen naar het politiebureau. Daar 
wordt ze geheel uitgekleed, hoewel ze niet 

gewelddadig is en geen drugskoerier. Ze wordt naakt 
over de vloer meegesleurd, zodat ze onder de blauwe 
plekken zit. En vervolgens in een cel gestopt met een 
prostituee en een autodief. Nee, het is niet Rusland. 
Ze is geen lid van Pussy Riot. Ze heeft Vladimir Poetin 
niet beledigd. Ze heeft zijn beleid niet aan de kaak 
gesteld. Ze heeft niets gedaan om de medeplichtig-
heid van de Orthodoxe Kerk aan de corruptie van 
Ruslands oligarchie onder de aandacht te brengen. 
Nee, het is niet Afghanistan. Ze heeft de Taliban niet 
tegen de baardharen ingestreken. 

Nee, het is niet Iran. Ze was decent gekleed en 
heeft niets gedaan dat in de ogen van de Iraanse 
zedigheidmilities onkuis was. Nee, ze was ook niet 
op het Tahrirplein, vogelvrij voor hitsige Egyptische 
mannen, of in Aleppo, waar ze dit (en erger) van de 
Syrische politie zou kunnen verwachten. Ze was niet 
in een andere plaats die bekend staat als wetteloos 
en ‘achterlijk’. Ze was in Israël. Ze was in Jeroesjala-
jim. Ze was bij de Kotel. Ze was aan het bidden. Met 
andere vrouwen. Ze had een talliet om. Dat was haar 
misdrijf. Dat is de zo gevoelde ‘provocatie’. Het is zo 
ongehoord om het goddelijke gebod om tsietsiet aan 
de hoeken van onze kleren te maken op deze manier 
te interpreteren, dat de politie je als crimineel tuig 
behandelt en dat kennelijk normaal vindt. 

Anat Hofman, voorvechtster van gelijke rechten 
voor vrouwen, ook en vooral op het religieuze vlak, is 
het overkomen. Dat de vrouwenhaat van de vromen 
zeer diep kan zitten, is bekend, Daarin verschillen zij 
in niets van de Taliban, de Iraanse zedenmilities of 
christelijke fanaten. Maar dat de Israëlische politie 
zich zodanig met dit vrouwvijandelijke standpunt 
identifi ceert dat hij zich gaat misdragen, is schok-
kend. Maar ook dat is allang bekend. want het ge-
beurt steeds. Dat de politie zich überhaupt van deze 
methoden bedient, is schokkend. Ook tegenover 
prostituees en autodieven. 
 Israël is een ‘gewoon’ land geworden, aan de wet-
teloze kant van het spectrum. 
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