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Schellinkje

In 2013 wordt
Salomé in Wenen
opgevoerd alsof
er geen Sjoa heeft
plaatsgevonden
JIGAL KRANT

De kosjere hamvraagJumbo

W

aarom gaat een mens in godesnaam in Buitenveldert wonen? Voor mijn ouders
was het de bruisende Joodse gemeenschap die ze er hoopten te vinden. Ik was
dertien en kon er niets aan doen. Tot mijn bar mitswe hadden we in Bussum
gewoond. Daar had je een alleraardigst sjoeltje en ook nog een Joods bejaardencentrum en een actieve afdeling van de WIZO. Als jong gezin hadden we toch meer aan
een Joodse basisschool, jeugdvereniging en tennisclub. Toch was Buitenveldert eind jaren 80
geen Joods eldorado, zeker niet als het om de boodschappen ging. Amsterdam telde niet meer
dan twee kosjere slagers, een bakker (met twee ﬁlialen) en een kruidenier. Als mama Krant
een keer geen zin had om te koken, dan was het kiezen tussen met 30,00 gram vleeswaren belegde broodjes of een gaargekookte mensahap. Daar moesten we wel onze nieuwe buurt voor
verlaten. De Joodse middenstand zat in het centrum, Oud-Zuid of de Rivierenbuurt. Culinair
gezien was onze mini-aliya naar Buitenveldert een sof. In Bussum had je tenminste nog het
winkeltje in het bejaardentehuis en een bakker met kosjer brood.
Ik heb nou niet het idee dat er in de loop der jaren zoveel orthodoxe Joden bij zijn gekomen,
maar vandaag de dag zijn er maar liefst drie (banket)bakkers, twee kruideniers en vijf restaurants. De meeste in Buitenveldert. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft een aantal supermarkten een kosjere afdeling. Zo ook de twee onlangs geopende ﬁlialen van Jumbo.
Grote winnaar is de klant. Die hoeft nog maar drie keer gas
te geven om zijn kosjere inkopen te doen (Buitenveldert-Joden nemen de auto om bij hun buren op bezoek te gaan) en is
Culinair gezien
voordeliger uit. Het is een economische wetmatigheid: hoe
was onze minimeer aanbod, hoe lager de prijs. De komst van de Jumboﬁlialen belooft wat dat betreft veel goeds. De supermarkt pocht
aliya naar
namelijk met een ‘laagsteprijsgarantie’. Bij binnenkomst beBuitenveldert
loven niet te missen chocoladeletters: ‘vindt u een product
een sof
elders goedkoper? Dan passen wij de prijs aan en als dank
krijgt u het product gratis’. Ik hou wel van dat soort uitdagingen. Hoogste tijd voor een grondig prijsonderzoek.
Een van de weinige producten die alle kosjere winkels in hun assortiment hebben, zijn de
Israëlische bouillonblokjes van Telma. De prijsverschillen zijn aanzienlijk. Bij Marcus
betaal je €1,69, bij Mouwes €1,50, bij Laromme €1,45, bij Davids Corner €1,35 en inderdaad,
het goedkoopst is de Jumbo in de Kastelenstraat: €1,20. Dat is 40 procent goedkoper dan bij de
slager. Maar wat is nou het leuke? Het kan 100 procent goedkoper. De franchisers hebben voor
hun kosjere producten namelijk verschillende leveranciers en hanteren verschillende prijzen.
Een kilometer verderop betaal je maar liefst een derde meer voor dezelfde bouillonblokjes:
€1,59.
Er stond mij nog maar één ding te doen: bouillonblokjes kopen bij de ene Jumbo en gewapend met de kassabon naar de andere Jumbo. Even dacht ik dat het spannend zou worden, want
de laagsteprijsgarantie komt met acht strenge spelregels. Zo zijn goedkopere producten van
‘andersoortige winkels nadrukkelijk uitgesloten’. Maar Bonnie van de servicebalie kon er niet
omheen, een andere Jumbo is bepaald geen andersoortige winkel. Ik kreeg de soepblokjes gratis mee. Is dat geen vrolijk nieuws?! En mocht uw liefdevol gekoesterde familierecept voor kippensoep het gebruik van bouillonblokjes ten strengste verbieden, dan heb ik goed nieuws: alle
kosjere producten verschillen in prijs. Ik wens u veel winkelplezier en Bonnie veel sterkte.
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n Wenen voor een congres, kon ik de verleiding
niet weerstaan om naar de opera te gaan. Ik
houd helemaal niet van opera. De meestal
stupide verhalen gaan mijn frustratietolerantie ver
te boven. In de film Les Intouchables valt een van de
hoofdpersonen bijna van zijn stoel van het lachen
als hij (voor het eerst in de opera) een man verkleed
als boom hoort zingen. Dat is precies mijn beeld: een
man verkleed als boom die doodserieus ‘Mijn liefje,
mijn duifje, zonder jouw bitterzoete borstjes ga ik
dood’ zingt. En dat ook nog voor vreselijk veel geld.
Maar, gelukkig, de Weense Opera heeft vijfhonderd
staanplaatsen. Ze kosten drie euro. Een mens moet
ook mazzel hebben. Ik had mazzel. Plácido Domingo
zong de hoofdrol in Simon Boccanegra van Verdi.
Ik kwam daar pas achter toen ik op het schellinkje
stond. Maija Kovalevska, Michele Pertusi, Marco
Caria en Roberto de Biasio (had ik allemaal nog nooit
van gehoord) waren ook super. De Biasio debuteerde
onlangs in de Met en zong daar de boel plat. Mij
zongen ze met zijn allen in Wenen ook plat. Ik dus
de volgende dag weer op het schellinkje, ditmaal
voor Salomé van Richard Strauss. Zijn Vier letzte
Lieder zijn wonderschoon. Vóór Salomé dacht ik dat
Strauss in WO II misschien gewoon pech had gehad
met zijn benoeming tot voorzitter van de Duitse
Kulturkammer. Maar na Salomé weet ik beter. Hij hing
van vooroordelen over Joden aan elkaar. Maar wat
erger is, in 2013 wordt Salomé in Wenen opgevoerd
alsof er geen Sjoa heeft plaatsgevonden. Vanwege
vermoeide benen was ik even gaan zitten, (als ‘steher’
kun je dan niets zien) juist tijdens het optreden van
vijf Joden die met elkaar aan het debatteren zijn.
Daardoor zag ik maar een deel van hoe Joden in deze
operaopvoering werden neergezet: helemaal volgens
de vooroordelen. Niet om aan te zien. De muziek was
fantastisch, het zingen was fantastisch, het verhaal
is gestoord, maar waar (maar waarom koos Strauss
uitgerekend dat verhaal?). Helaas, deze enscenering
heeft me weer voor een flinke tijd uit de Opera
gejaagd. Maar Domingo was great.
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