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De kosjere hamvraag Hummus

E

en paar jaar geleden haalde een bizar conﬂict tussen Israël en Libanon kortstondig
het nieuws. De kruitdampen van de oorlog tussen Israël en Hezbollah waren
nauwelijks opgetrokken of de Libanese Associatie van Industriëlen sleepte Israël
voor de rechter voor het annexeren van de Arabische keuken.
Neem falafel. Op Israëlische ansichtkaarten gepresenteerd als nationaal gerecht,
maar natuurlijk véél ouder dan de Joodse staat. De consensus onder culinaire historici is dat
de gefrituurde kikkererwtenballetjes minstens duizend jaar geleden zijn ontstaan in Egypte.
Toch bestaan er Israëlische chauvinisten die met droge ogen beweren dat falafel weliswaar uit
Egypte komt, maar dat het de Joden waren die het bedachten tijdens hun slavernij aldaar.
De Libanese woede richtte zich vooral op de Israëlische toe-eigening van hummus als nationaal gerecht. Nu is het twijfelachtig of hummus Libanees van oorsprong is, maar dat de
kikkererwtenpuree Arabische wortels heeft, daar twijfelt niemand aan, zélfs niet in Israël.
Vraag is of dat een probleem is. Er zijn wel meer nationale gerechten die elders zijn ontstaan.
De hamburger komt, zoals de naam verklapt, ook niet uit Amerika.
De Libanese frustratie werd vooral gevoed door
de miljoenen die de Israëlische voedingsindustrie
jaarlijks verdient aan de export van hummus. Inderdaad zie je ook in Nederland vooral Israëlische
merken in de schappen.
Libanon had met bewondering en jaloezie
naar Griekenland gekeken. Daar hadden ze kort
daarvoor het alleenrecht op de verkoop van feta
afgedwongen. Andere landen mochten nog wel
brokkelige schapenkaas maken, maar moesten
die voortaan maar ‘mediterrane kaasblokjes’ noemen. De uitkomst van de Libanese rechtszaak
heeft het nieuws nooit gehaald, maar veranderd is er niets. Israëlische fabrikanten zetten
nog steeds ‘hummus’ op de verpakking en dat bekt toch lekkerder dan ‘kikkererwtenpasta’.
Op zoek naar de lekkerste hummus hier verkrijgbaar, verzamelde ik de naturelversies van
Maza, Miki, Orillah, Sabra, Shamir, Florentin en de eigengemaakte van delicatessenwinkel
David’s Corner. Met de hummusoorlog in het achterhoofd, leek het me aardig om zowel een Israëlische als een Libanese chefkok een blinde smaaktest te laten doen. Eerst bezocht ik Restaurant Beyrouth in Amsterdam, waar chefkok Antoine Estephan naar verluidt de beste hummus
van de stad maakt. Daarna was het aan de Israëlische Moshik Roth van tweesterrenrestaurant
’t Brouwerskolkje.
De twee waren opvallend eensgezind. Shamir eindigde bij beiden onderaan, met een te
gladde structuur en een chemisch aandoende citroensmaak. Winnaar werd de hummus
in het ovale bakje van Maza. Zowel de Israëlische als de Libanese chef roemde de lekkere
tahinsmaak en de tongstrelende structuur. Waarmee de vrede in het Midden-Oosten weer
een stapje dichterbij is gekomen.

‘hummus’ bekt
toch lekkerder
dan ‘kikkererwtenpasta’
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aar foto is nog te vinden op internet. Een
blond, frêle meisje, leunend tegen een muur
van Jeruzalemstenen, een schattig wit
overgooiertje met bloemenrand aan. De belichaming
van de onschuld. Misschien was ze zeven jaar oud
op de foto, misschien nog iets jonger. Myriam
Monsenego. Lange haartjes. Ze werden haar fataal,
want de moordenaar kon ze vastgrijpen; ze kon
niet weg. Elke dag zijn er berichten van aanslagen.
Tien doden, twintig doden, zestig doden, vooral
in de islamitische landen. De strijdmethoden die
door de Tamil Tijgers werden geïntroduceerd zijn
overgenomen door de meest diverse groepen en
individuele vechters. Ik sluit me ervoor af. Ik laat niet
tot me doordringen wat die aanslagen in meestal
verre landen moeten betekenen voor de slachtoffers
die verminkt of gedood zijn en voor hun families,
vrienden, buren, gemeenschappen. Ik sluit me ook af
voor de zelfmoordenaars – in Amerika, in Nederland,
of waar ook – die hebben ontdekt dat ze postuum de
aandacht krijgen die ze bij leven meenden te ontberen
door anderen met geweld in de dood mee te sleuren.
In Toulouse deed een cocktail van drie factoren
zijn giftige werk: terrorisme, antisemitisme en de
belustheid op media-aandacht. Het kan zijn dat het
bericht dat de moordenaar een camera in zijn kleding
had verwerkt, niet waar is. Er zijn verschillende
getuigen van, maar de betrouwbaarheid van getuigen
is vaak een probleem. Maar zelfs als de schutter geen
camera bij zich had, dan nog was het hem vooral te
doen om die media-aandacht. En hij zal die aandacht
krijgen, zo zit de moderne wereld in elkaar. De
lezers en kijkers willen weten wat de moordenaars
bezielt, de interviewers en uitgevers melden zich in
drommen. Myriam Monsenego, Jonathan, Arieh en
Gabriel Sandler, sergeant Imad Ibn Ziaten, luitenant
Mohamed Legouad, paratroeper Abel Chennouf
en de twee andere zwaargewonden waren slechts
middelen om die aandacht te krijgen. Wie zij werkelijk
waren, deed er niet toe. Zij waren voor de moordenaar
de gehate ander. Zelfs een meisje van zeven in een
schattig wit overgooiertje, met lange, blonde haartjes.
Daar sluit ik me niet voor af. Want je mag niet alles
weghouden.
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