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Hulpeloosheid
Het lijkt wel
of Saalfeld en
haar uitgevers
de Shoa totaal
negeren
JIGAL KRANT

De kosjere hamvraag Honing

W

aarom is honing in godsnaam kosjer? De Misjna verbiedt in Gods naam de consumptie van producten die voortkomen uit niet-kosjere dieren. Eieren van kippen
en kwartels zijn toegestaan, maar die van struisvogels en krokodillen niet. Hetzelfde geldt voor melk: van koeien en geiten geen probleem, van ezels uit den boze.
Opvallend genoeg is moedermelk gewoon kosjer, hoewel het jodendom niet instemt met kannibalisme. Niet dat je snel geneigd bent er bechamelsaus mee te maken, maar het gaat om het principe.
Rabbijnen zien de mens blijkbaar niet als dier. Blijft u dus gerust uit uw neus eten.
Nog een voorbeeld. Kaviaar lijkt welhaast te zijn gemaakt voor decadente barmitswes en choppes, maar is toch niet-kosjer. Het zwarte goud is niets meer of minder dan de onbevruchte kuit van
de steur, een vis zonder de vereiste schubben. Zalmkaviaar, die glanzende oranje eitjes die onder de
noemer van ikura in geen sushimenu ontbreken, mag dan weer wel.
Bijen zijn, zoals alle insecten, héél erg niet-kosjer. Zet een rabbijn het mes op de keel, laat hem
kiezen tussen varkenskarbonade en gepofte insecten (in Colombiaanse bioscopen populairder dan
popcorn) en hij kiest de karbonade. Hoe kan honing dan kosjer zijn? Nou, volgens de Talmoed is
honing geen écht bijenproduct. Melk lijkt op geen enkele manier meer op gras, maar honing is niets
anders dan wat opgeleukte nectar. In honing zouden geen sporen
meer terug te vinden zijn van bijen. De Talmoedgeleerden waren
Kaviaar lijkt
natuurlijk geen biologen, als die discipline tweeduizend jaar geleden al bestond, maar de rabbijnen van nu zouden best eens een
welhaast te
bioloog of imker een belletje kunnen geven.
zijn gemaakt
Ik wil u heus niet van uw geliefde honingcake op Rosj Hasjana
voor decadente
beroven, maar de legitimatie voor het gebruik van honing rambarmitswes en
melt aan alle kanten. Allereerst luidt de basisregel van de Misjna
als volgt: ‘wat een onrein [dier] verlaat is onrein, wat een rein [dier]
choppes, maar is
verlaat is rein’. Of er nou sporen van de bij zijn terug te vinden in
toch niet-kosjer
de honing of niet, de nectar belandt in de honingmaag van de bij
en wordt in de bijenkorf weer uitgebraakt. De honing verlaat dus
een onrein dier en is volgens de regel niet-kosjer. Daarnaast zijn in honing wel degelijk bijensporen
te traceren, zo verzekerde imker Jeroen Vorstman van de Nederlandse Bijenvereniging me. Zonder
bijen geen diastase, invertase en glucose oxidase en zonder deze enzymen geen honing.
Maar wordt Israël in de Tora niet liefkozend het land van tarwe, gerst, wijn, vijgen, granaatappels, olijven en… honing genoemd, hoor ik de oplettenden onder u denken. De Tora zou het beloofde land toch nooit roemen om een niet-kosjer product! Nou, dat doet de Tora ook niet, want de
honing in het vers slaat volgens de commentatoren op dadelhoning.
Maar als het goed genoeg is voor de rabbijnen, dan laten we het toch lekker zo? Goed nieuws ook
voor orthodox-Joodse snobs. Want als honing mag, dan mag kopi luwak ook. Dat is de exclusiefste kofﬁe ter wereld. Gemaakt in Indonesië van kofﬁebonen die voor het branden worden gegeten
door de civetkat. Dankzij de fermentatie in de maag van de kat, zouden de bonen een exquise smaak
krijgen. Het is alleen nogal een werkje om die bonen uit de ontlasting te vissen, dus daar moet voor
betaald worden. Probeer het eens, Hofje van Wijs op de Amsterdamse Zeedijk verkoopt kopi luwak
voor Ð22,50 per honderd gram. Uw rabbijn kan het u met geen goed fatsoen verbieden. Toegegeven,
het is een beetje decadent, maar kaviaar wordt ons óók al onthouden.

17 CHESJWAN 5772

NIW7315_Hamvraag 1

O

p sommige plaatsen kun je
tegenwoordig boeken vinden die door
anderen zijn achtergelaten en die je
mee kunt nemen. Ook bij een fietsenmaker
in Amsterdam-Zuid staat zo’n boekenkastje.
Daar haalde ik De Jodensteeg van Martha
Saalfeld uit de stapels. Op de omslag staat als
aanbeveling: ‘Een beklemmende roman’. Op de
achterkant van het boekje staat dat zij in 1949
de literatuurprijs van het Rijnland kreeg voor
de novelle Het bos en in 1954 de literatuurprijs
van de Beierse Academie voor Schone Kunsten
kreeg voor haar roman Pan ging voorbij. En, de
uitgever geeft als informatie dat zij ‘ten tijde
van het Derde Rijk’ een schrijfverbod kreeg
opgelegd. Die uitgever is H. Meulenhoff uit Den
Haag. Ik heb De Jodensteeg nog niet uit, want
mijn weerstand tegen het boek is groot. Het is
niet duidelijk in welke tijd het verhaal speelt.
Het gaat over een paar Joodse handelaren met
hun families, die allerlei ellende meemaken en
blootstaan aan discriminatie. Dat wil zeggen,
tot nog toe in het verhaal. Er wordt een beeld
geschetst van hulpeloze Joden, die altijd in
het verdomhoekje zitten. Veel plezier is er
niet bij. Het raarste is, dat De Jodensteeg in
1965 verscheen onder de titel Judengasse en
al in 1966 in vertaling in Nederland uitkwam.
Net voor de Zesdaagse Oorlog dus. Het lijkt
wel of Saalfeld en haar uitgevers de Shoa
totaal negeren en doen alsof men kan blijven
schrijven met het oude beeld van Joden
als speelbal van het lot voor ogen. Zeker bij
het lezen van zo’n boek wordt duidelijk hoe
ingrijpend het bestaan van Israël en de manier
waarop Israël met het eigen lot omgaat, het
beeld van Joden heeft veranderd. Wat Israël
(en dus ook Joden) nu wordt verweten is dat
het meedogenloos is. Dat is ook een fout beeld.
Maar na de paar hoofdstukken uit Saalfelds
boek heb ik dat toch oneindig liever dan het
beeld van totale hulpeloosheid. Want daar
schiet je niets mee op.
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