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De kosjere hamvraagKosjer voor Pesach
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inds een jaar of twee, drie verzamel ik spullen die speciaal voor Pesach op de markt
zijn gebracht. Criterium is dat ze allemaal even hilarisch als vergezocht zijn en dat de
Pesachwaanzin ervan afspat. Als ik ooit een tentoonstelling mag inrichten onder de
noemer van De kosjere hamvraag, dan krijgen deze items een prominente plek in de vitrine. Dat wordt een van de vrolijkste tentoonstellingen ooit, als je tenminste kan lachen om
de doorgeslagen gekte van ons geloof. Die bereikt zijn absolute hoogtepunt op Pesach.
In een kosjere kruidenierszaak in Buitenveldert werd ik afgelopen week bijkans gelyncht
door het meisje achter de Pesachkassa, omdat ik het waagde een zakje Engelse drop, toch echt
luchtdicht verpakt in dik plastic, neer te leggen op haar toonbank. De drop – gecertificeerd
kosjer, maar niet voor Pesach – moest worden afgerekend bij de gewone kassa, waar ik ook
mijn challes voor sjabbat moest betalen. Voor wie het niet weet: op Pesach mag je geen graanproducten (chameets) eten. Maar ook producten waar nooit en te nimmer iets van granen in is
verwerkt (paprikapoeder, appelsap, dadels, chocola, drop…) zijn zonder nauwgezette inspectie
taboe. In de weken voor Pesach worden de kosjere winkels daarom in tweeën gesplitst en is
zo’n zakje drop ten strengste verboden aan de Pesachkant. Nee, natuurlijk wordt drop niet van
tarwe of gerst gemaakt, maar je weet nooit wat erin zit en die eventuele verboden substantie
zou zomaar door de verpakking heen de toonbank kunnen besmetten. Toegegeven: die velgekleurde dropjes leken inderdaad wel radioactief.
Enfin, zomaar een incident in aanloop naar Pesach om
aan te geven hoe ver het symbolische verbod op chameets
Die eventuele
wordt doorgevoerd. Een van de topstukken in mijn collecverboden substantie
tie krankzinnige Pesachitems is een pak plastic bekertjes.
zou zomaar door de
Ogenschijnlijk doodnormale witte, geribbelde weggooibekers, maar dan wel officieel kosjer voor Pesach, getuige een
verpakking heen de
indrukwekkend keurmerk met wel drie verschillende handtoonbank kunnen
tekeningen van rabbijnen. Het is inderdaad mogelijk om op
besmetten
moleculair niveau van zetmeel pastic te maken en je zou
maar op het idee komen om die bekertjes te versnijden in de
charoset. Ook verkrijgbaar met kosjer-voor-Pesach-keurmerk: aluminium schalen, papieren
servetjes, bakpapier en ja, zelfs wc-papier. Het is echt waar.
Een waar pareltje in mijn collectie zijn de kosjer-voor-Pesach-sigaren van Señor Solomon.
Onder rabbinale supervisie met de hand gerold in Nicaragua door tabaqueros die hun lunch
niet mee mogen nemen naar de werkplaats. Een houten kistje met twintig sigaren kost je
weliswaar 260 dollar, maar dan weet je ook zeker dat de gebruikte lijm honderd procent chameetsvrij is. Dat lurkt toch een stuk fijner op Pesach.
De avond voor Pesach is het de gewoonte om met een kaars op zoek te gaan naar chameets.
Dit wordt gedaan door de mannen in het huishouden, die volgens eeuwenoud paternalistisch
gebruik tot dat moment geen enkel aandeel hebben gehad in de Pesachschoonmaak. Zoals bekend kúnnen mannen helemaal niet zoeken en zeker niet in het donker met een kaars. Daarom verstoppen de vrouwen in het huishouden zo opzichtig mogelijk her en der wat chameets,
uiteraard goed verpakt in plastic zakjes. Maar oi wee, stel je voor dat zo’n zakje breekt! Het
leed zou niet te overzien zijn. Gelukkig bracht het New Yorkse bedrijf Ner Mitzvah speciale
voorverpakte stukjes brood op de markt, eerst vacuüm verpakt in krimpfolie en daarna nog
eens in een stevige zak. Pesach lijkt soms wel een poeriemgrap. Maar het is echt, écht waar.
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e Dode Zee waar ik vóór Pesach doorheen
moet waden is niet een zee van water, maar
van papier en kleine, weerbarstige spullen.
Een zilveren fotolijstje zonder glas. Een scheerapparaat dat op batterijen werkt, aangeschaft in de
Verenigde Staten. De catalogus van een congres.
Gebruiksaanwijzingen van apparaten die voor altijd
zijn opgeborgen. Een doosje wierook, ooit cadeau
gekregen. Een agenda uit 1987, waar alleen het telefoonnummer van een zeer geliefd mens in staat,
in zijn eigen handschrift, drie jaar voor zijn dood.
Een rolletje touw dat een behulpzame kennis heeft
achtergelaten. Een bellenblazer in de vorm van een
bruidstaart. Twee Arabische amuletten. Een kruikje
aan een ketting. Een schoolfotootje van een onbekende.
Het liefst zou ik het allemaal in de tuin begraven. Luchtdicht en waterdicht verpakt. Als een soort
omgekeerde tasjliech. In plaats van broodkruimels of
andere ongerechtigheden – symbool voor mijn zonden – in het stromende water te gooien, zou ik mijn
onopruimbare sporen uit het verleden aan de aarde
willen toevertrouwen. Niet van mijn zonden wil ik
zozeer worden verlost, maar van het weerbarstige uit
mijn verleden dat mijn tocht verlangzaamt.
Wat mij langzamer maakt is niet dat wat negatief
was – daarvoor is therapie. Of wat positief was – dat
krijgt een mooi plekje. Het verlangzamende zit in de
sporen uit het voorbije leven die niet goed of slecht
zijn, maar ook aandacht willen. De eerste die de
Rietzee instapte was de moedigste, maar kreeg ook
de meeste genade. Niet gehinderd door verlangen of
heimwee, twijfel of ongeloof stapte hij of zij het water in: weg met alles, een stap vooruit, en nog een, en
nog een. En zie, de zee – die alles opslokt en dus alles
met de dood bedreigt – week uiteen.
Vóór Pesach denk ik altijd weer: hoe breng ik dit
tot een goed einde? Hoe zorg ik dat ik niet in die overhoop gehaalde woning verzuip? Maar zie, langzaam,
langzaam wijkt de spullenzee uiteen, aangeraakt
door het soppige water of mijn wegbergende handen. Tot ook ikzelf weer fris ben, bevrijd en klaar voor
de Uittocht en de Bevrijding. Dat wens ik u ook toe.
Een goede Pesach.
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