
Nog niet eens zo gek lang geleden was de enige koffi  e die in Israël geschonken werd 
drabbige instantkoffi  e. Nes noemden Israëli’s hun leut lie� ozend. Op het eerste ge-
zicht een simpele a� orting van Nescafé, maar van de ingedroogde korrels van het 
Zwitserse Nestlé moesten ze niets weten. De Israëli’s zwoeren bij het poeder van hun 

eigen voedselgigant Elite. Nes-café – in het Ivriet – betekent ‘wonderkoffi  e’, en een wonderlijk 
brouwseltjes was het ontegenzeggelijk. Begin jaren 90, toen ik een jaar studeerde in een jesjiva, 
heb ik me weleens zo’n kopje Nes in handen laten drukken. Dat waren hachelijke momenten, 
want plantenbakken had je niet in de jesjieve.

De Israëli’s koesterden hun wansmaak. Wie een tijdje in het buitenland moest doorbrengen, 
propte een aantal blikken koffi  epoeder van Elite in de koff er. Inmiddels is er veel veranderd. Isra-
el kan bogen op een bloeiende koffi  ecultuur. Mijn beste cappuccino óóit dronk ik niet in Rome 
of New York, maar in Jeruzalem: in Café Kadosh.

De herwaardering voor goede koffi  e loopt parallel met de culinaire revolutie die Israël de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan een sociaal-
economische kentering in de nog jonge Israëlische maatschappij. De gejaagde samenleving 
bood lang geen ruimte voor culinaire verfi jning. Tussen de oorlogen door moest een nieuw land 

worden opgebouwd. Voor futiliteiten als een goed glas wijn 
of een geduldig gezette bak koffi  e was simpelweg geen tijd.

De omslag is te danken aan een nieuwe generatie die in 
relatieve welvaart is opgegroeid en de vruchten plukt van het 
spartaanse pionierswerk van ouders en grootouders. Door 
opzichtig te fl irten met luxe en vrijheid zet deze derde gene-
ratie sinds de stichting van de staat zich af tegen een in hun 
ogen beklemmende maatschappij, die geobsedeerd is met 
oorlog en religie. Niet toevallig zijn de Israëlische restaurants 
die ertoe doen uitgesproken niet-kosjer, met een voorliefde 

voor varkensvlees en schaal- en schelpdieren. Noem het culinaire rebellie.
De moderne, jonge Israëli is trots op zijn koffi  e. Hij wijst er graag op dat Starbucks nooit voet 

aan de grond heeft weten te krijgen in zijn land. De Israëlische koffi  ecultuur staat op zichzelf 
en heeft zijn eigen bereidingen. Zo is daar café hafoeg, oftewel ‘omgekeerde koffi  e’, omdat (an-
ders dan bij koffi  e verkeerd of café au lait) eerst hete melk in een glas wordt geschonken en pas 
daarna een shot espresso. Daar bovenop volgt nog een laagje melkschuim.

Voor een verfrissende koffi  e op een heet terras vraag je om een ijskoffi  e (op zijn Engels uit-
gesproken). Maak vooral niet de fout om een café kar, een ‘koude koffi  e’, te bestellen want dan 
serveren ze je een ongeïnspireerde dubbele espresso met ijsklontjes. Wat je wilt is dit: een milk-
shakeachtige koffi  e verkeerd met verpulverd ijs.

Nog een waarschuwing. Vraag alleen om een café sjachor, zwarte koffi  e, als je je werkelijk wil 
wagen aan een merkwaardig brouwsel dat ook wel café bots, ‘modderkoffi  e’, wordt genoemd. 
Dat is Turkse koffi  e, alleen dan niet gekookt in zo’n typisch koffi  ekannetje, maar bereid als de 
oude vertrouwde nes. Dus door een plens kokend water over fi jngemalen, kort gebrande kof-
fi ebonen te gieten. Dat levert een troebele smurrie op, die meestal wordt opgediend met ge-
malen kardemom en een fl ink aantal scheppen suiker. Veel Israëli’s smullen ervan en dat blijft 
ronduit wonderlijk.

De puristen, de fundamentalisten, de extremis-
ten, de ‘rechten in de leer’ hebben één ding 
gemeen. Ze haten pluriformiteit. Ik ben er dol 

op. Ze willen eenheid. Zeggen ze. Maar ze bedoelen 
eenvormigheid. Ik houd niet van eenvormigheid. 
De puristen, de fundamentalisten, de extremisten, 
de ‘rechten in de leer’ willen waarheid, niets dan de 
waarheid. Zeggen ze. Maar ze bedoelen hún waar-
heid. Ik houd van waarheid. Ik strijd voor de waar-
heid, maar de strijd moet een strijd zijn zoals die van 
Ja’akov met de engel: je raakt erdoor gewond en die 
verwonding, dat is waar het om gaat. Je moet met 
de verwonding omgaan, begrijpen waar en hoe en 
waarom en met wie je verwond bent geraakt en 
de verwonding zijn gerechte plek geven in je leven. 
Zonder verwonding kun je niet leren van ‘leven’ jouw 
leven te maken.

De puristen, de fundamentalisten, de extremisten, 
de ‘rechten in de leer’ hebben één ding gemeen: ze 
willen niet verwond raken, ze kiezen ervoor anderen 
te verwonden. Ze hakken alles af wat uitsteekt, een 
andere vorm heeft, niet past in hun eenheid en hun 
waarheid. Ik snap ze. Ik ben ook zo. Of liever, ik was 
zo. Ook ik had een bom kunnen gooien uit naam van 
de gerechtigheid, de ona� ankelijkheid, het ideaal. Ik 
denk mezelf goed genoeg te kennen om dat te zeg-
gen. Maar het liep anders. Ik leerde dat de Eeuwige 
houdt van pluriformiteit, in extremis. Elk blaadje, 
elke vingertop, elk detail van de schepping verschilt 
van een ander detail.

Het is vreemd, eigenlijk, dat de ‘rechten in de leer’ 
zo gemakkelijk spreken en handelen uit naam van de 
Eeuwige en steeds maar één mogelijkheid propa-
geren. Je zou juist verwachten dat ze de oneindige 
veelvormigheid zouden omarmen. Maar nee, ze 
zijn verstrikt in de illusie van woorden. Ze denken 
dat het woord ‘God’ met God samenvalt, alsof het 
woord ‘koekenpan’ identiek is met een koekenpan 
zelf. Daarom kan je, denk ik, net zo goed ‘Geen God’ 
zeggen – om het woord ‘God’ even weg te schuiven, 
zodat je ‘Dit Alles’ (niet de woorden, maar waar zij 
naar verwijzen) overblijft: een werkelijkheid waarin 
alles en iedereen verdichtingen zijn – borduursels – 
in een oneindige sluier waarachter Het Verborgene 
glimlacht.
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