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De kosjere hamvraag Hondenvoer (2)

H

erinnert u zich Strummer nog, de olijke terriër die al eens eerder ﬁgureerde in
De kosjere hamvraag? Voor haar koop ik in de supermarkt soms paté van Cesar.
Paté ja, op de verpakking chic gegarneerd met een takje peterselie. ‘Bereid met de
hoogste kwaliteit ingrediënten, zodat smaak en voedingswaarden optimaal zijn
afgestemd op de behoeften van jouw kleine hond’, beweert de Cesar-website. Maar als je werkelijk wilt weten wat een product in huis heeft, dan ga je internet niet op, maar check je de
ingrediënten: ‘vlees en dierlijke bijproducten (50 procent, waarvan 4 procent rundvlees)’. Cesar au boeuf bevat dus maar 2 procent rundvlees, de rest gaat door voor dierlijke bijproducten.
Wat zouden dat zijn? Verpulverde koeienuiers, visgraten en hanenpoten? Of moet je het meer
zoeken in de hoek van gemalen paardenhaar, kippenveren en schapenmest?
Het grappige is dat het echte rundvlees de afgelopen week in de bonus was. Een schap
verder werd 100 procent rundergehakt aangeboden voor een kiloprijs van €4,48 (normaal
€5,98). En wat kost een kilo Cesar? Maar liefst €7,13! En zo stond ik in de rij voor de kassa met
een wagentje vol kosjere producten voor mezelf en treife rundergehakt voor Strummer. Dat
voelde best ongemakkelijk. Want anders dan op het even treife kuipje Cesar, staat op het
rundergehakt geen afbeelding van een schattig hondje. Het was alsof ik weer vijftien was
en op het punt stond een Playboy af te rekenen. Schichtig keek ik om me heen, bang als ik was te worden ontmaskerd als afvallige. De supermarkt in kwestie bevond
Schichtig keek ik
zich namelijk in hartje Buitenveldert. En geloof me, in
om me heen, bang
sjoel, ja zelfs in vak 220 van de Amsterdam Arena, kom
als ik was te worden
je minder Joden tegen dan in de Albert Heijn op het Gelontmaskerd als
derlandplein.
Natuurlijk zou ik Strummer ook kosjer gehakt kunafvallige
nen voorschotelen, maar met een kiloprijs van €11,90
schiet dat zijn doel weer voorbij. Dus Rabbijn Evers opgebeld en hem gevraagd of het kopen van treife rundergehakt ma’ariet ajien is. Dat beginsel
verbiedt je om tijdens een vleeskostmaaltijd een glas sojamelk te drinken. Niet omdat het niet
mag, maar omdat het de indruk zou kunnen wekken dat je je biefstukje wegspoelt met echte
melk. Rabbijn Evers vond het een goede vraag. Hij ging de boeken erop naslaan.
Vervolgens een willekeurige dierenspeciaalzaak gebeld. Waarom ik in vredesnaam
hondenpaté van dierlijk restafval zou kopen, als rundergehakt goedkoper is? Bovendien, de
andere helft van die hondenpaté bestaat uit granen en plantaardige (jawel!) bijproducten.
Honden stammen toch af van wolven en dat zijn toch carnivoren? Nou, dat zag ik helemaal
verkeerd. Het eerste wat wolven van hun prooi opeten is de maag, juist omdat die vol zit met
broodnodige granen en plantenresten. Als het aan mijn hond lag dan kocht ze Cesar, dat stond
vast. Dus liet ik Strummer kiezen. Ik bakte wat rundergehakt op (in Strummers eigen treife
pannetje) en liet het afkoelen. Daarna zette ik Strummer een voederbak met Cesar en een met
echt gehakt voor. Een uitgemaakte zaak.
Terwijl Strummer het rundergehakt naar binnen schrokte, belde Rabbijn Evers terug.
Nergens stond zwart-op-wit dat je geen treife vlees voor je hond mocht kopen, maar ik kon er
maar het beste een briefje opplakken met de tekst ‘dit is voor mijn hond’. Ik heb het gisteren
geprobeerd. Religieus had ik niks meer te vrezen. Jammer alleen dat ik nu voor iedereen voor
gek stond.
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W

elke van de Joodse hotemetoten zullen
bij de kroning van Willem-Alexander in
de Nieuwe Kerk zitten? Ik niet, want ik
ben republikeins tot op het bot. Bovendien, ben ik
een hotemetoot? That is the question. Maar alle
bollebozen uit Joods Nederland zullen zeker van de
partij zijn. Immers, bij elk Joods jubileum en feestje
de laatste jaren, of het nou religieus of cultureel
was, hebben Beatrix of Willem-Alexander acte de
presence gegeven. Máxima hebben zij daarbij wijselijk
thuisgelaten.
Onlangs nog zat de kroonprins op het Hoge
Ome-bankje in de Snoge vanwege tachtig jaar Joods
Historisch Museum (sinds wanneer is ‘tachtig’ een
kroonjaar) en de merkwaardige lancering van het
‘Joods Cultureel Kwartier’. Waarom nu beginnen
over de kroning van Willem-Alexander? Met de
overwinning van Obama en de installatie van RutteAsscher haalt de koningin vast opgelucht adem. De
kans op een oorlog van Israël met Iran is door de
herverkiezing van de zwarte president iets kleiner
geworden. En aan de vorming van de nieuwe regering
heeft de koningin niks bijgedragen (officieel dan),
maar de koningin kennende is zij de enige die haar
vingers bij deze coalitie aflikt. De paarse verwoesting
van de middenklasse ten spijt. En de kroning van
W.-A. moet een keer komen, Samson heeft het in de
verkiezingscampagne niet voor niks gehad over pa
Zorreguieta bij de kroning.
Het is natuurlijk speculeren wanneer onze B. haar
peperduur betaalde stokje overdraagt. Maar mij
lijkt half juni 2014. Net voordat de ramadan begint
op 28 juni, ruim voor de Joodse feestdagen, een
flinke maand na Koninginnedag en de verjaardag
van Willem-Alexander, zes weken na 4 en 5 mei
(als de ophef over voorspelbare stupiditeiten bij de
herdenkingen is gaan liggen), met kans op mooi weer
en nog niemand op vakantie. Wat kan die kroning me
eigenlijk schelen? Wil ik dan een presidentscampagne
à zes miljard zoals de Amerikanen? Nee. Maar
op kunst wordt zo’n 240 miljoen bezuinigd. Het
Nederlandse koningschap kost minimaal 120 miljoen.
Schaf het af, en de kunsten hebben minder te lijden.
Kunst is in de Nederlandse cultuur wat lernen is in het
jodendom: een weg naar verdieping en verbreding.
Weg van de woestenij.
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