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Zoektocht
Jodendom is
marginaal geworden
in de Nederlandse
samenleving, het is
nauwelijks zichtbaar
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De kosjere hamvraag Methusalem

A

nderhalf jaar woon ik nu in hartje Oud-Zuid, de rijkenenclave waar meer legertrucks rondrijden dan in Uruzgan en waar kinderen met namen als Pitou, Didde,
Botho of Scipio, worden opgevoed door Thaise au pairs. Op zaterdagmiddag, als
het luxereservaat open dag houdt in de Cornelis Schuytstraat, vergapen dagjesmensen zich aan dubbelgeparkeerde Maserati’s, ontelbare bakﬁetsen en natuurlijk aan botoxjunkies Estelle en Bridget, die je er zomaar tegen het gladgestreken lijf kan lopen.
Wat misschien minder opvalt, is de aanwezigheid van wijnwinkels op ongeveer elke hoek van
de straat. Achter de afgeplakte ramen van Oud-Zuid moet teugelloos worden gesjikkerd. Maar
liefst vijf wijnwinkels tel ik in een gebiedje van een kilometer bij tweehonderd meter en dan
laat ik het ordinaire Gall & Gall uiteraard buiten beschouwing. Vraag is, hoe een ﬂes wijn het
exhibitionisme bevredigt van mijn buren (u begrijpt, ikzélf ben door een ongelukkige samenloop van omstandigheden hier verzeild geraakt). Natuurlijk bestaan er genoeg exclusieve wijnen die recht doen aan de locale vierkantemeterprijs, maar als je het prijsstickertje op zo’n
ﬂesje Laﬁte of Pétrus niet laat zitten, heeft je argeloze gast niets door: de wijn is even rood en de
ﬂes even groot. Gelukkig bestaan er ook ﬂessen waar de wijn ondergeschikt is aan het uiterlijk
vertoon.
Op de hoek van mijn straat zit Nan, de wijnwinkel waar
de buurt ’s zomers zijn rosé haalt. Ook nu de zomer
voorbij is, staat de etalage er nog vol mee. Omdat rosé
Achter de afgezo jong mogelijk gedronken moet worden, heeft Nan
plakte ramen van
een euro van de prijs afgedaan. Voor een reguliere ﬂes
huisrosé betaal je deze herfst 10,95 euro. Tot zover niets
Oud-Zuid moet
aan de hand. De gekkigheid komt van een gigantische
teugelloos worden
zesliterﬂes van hetzelfde wijnhuis. Daar gaat dus acht
keer de gangbare hoeveelheid in. Dat is een kleine 88
gesjikkerd.
euro aan rosé. Maar wat kost die kolossale ﬂes? 179,50
euro! Wie dus écht indruk wil maken, betaalt 92 euro
puur en alleen voor de ﬂes, dat wil zeggen het glaswerk dat de dag erna de glasbak in zou gaan,
ware het niet dat het er niet in past. Kijk dat is decadentie stijl Oud-Zuid.
Zo op drievierde van dit stukje vraagt u zich waarschijnlijk af wat dit alles te zoeken heeft in
de Kosjere hamvraag. Welnu, dat zit ’m in de naam van zo’n zesliterﬂes. Die is namelijk vernoemd
naar Methusalem, Metoesjelach in het Hebreeuws. De Tora wijdt precies drie zinnen aan hem
(Beresjiet 5:25-27). Daaruit maken we op dat Methusalem de opa was van Noach, maar wat meer
in het oog springt en waar Methusalem zijn faam aan heeft te danken, is zijn ouderdom. Hij
stierf op 969-jarige leeftijd. Dat is indrukwekkend, maar zo’n decadente ﬂes is niet oud, maar
vooral heel groot. Die zou dus geen Methusalem moeten heten, maar Goliath. De ﬁlistijnse
krijger was volgens de Tenach (I Sjmoeël 17:4) omgerekend 2,85 meter lang. Maar groter is niet
altijd beter, zo luidt de moraal van het verhaal van de strijd tussen de reusachtige Goliath en de
kleine David. Een les die aan de luxepaardjes van Oud-Zuid niet besteed is.
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oe Speedboat is een van mijn lievelingsboeken uit
de moderne Nederlandse literatuur. Ik was dan
ook blij verrast toen de schrijver daarvan, Tommy
Wieringa, mij verzocht zijn manuscript van Dit zijn de
namen door te nemen. Via een van de hoofdfiguren
brengt hij het jodendom in het boek. Als er nog
fouten en misinterpretaties in zitten, moeten die op
mijn conto worden geschreven. Dit zijn de namen,
de titel van het boek, zijn de beginwoorden van het
bijbelboek Sjemot, Exodus. Wieringa heeft een boek
geschreven over een uittocht naar een beloofd land.
Daarnaast gaat het over de terugweg naar een eigen
etnisch-religieuze identiteit.
In dit boek, zo vertelde hij mij, onderzoekt hij ook
en vooral hoe een nieuwe religie ontstaat. Of hij
daarin is geslaagd, daar twijfel ik over. Voor mij als
lezer is dat niet het belangrijkste. Dit zijn de namen
is een schrijnend boek. Het is ook een boek met
prachtige metaforen en mooie zinnen. Alleen al
daarom was het een plezier om het door te nemen. Ik
ben heel benieuwd hoe de Nederlandse recensenten
en lezers dit boek gaan beoordelen. Jodendom is
marginaal geworden in de Nederlandse samenleving,
het is nauwelijks zichtbaar. Is het doorgedrongen tot
niet-Joods Nederland dat het de afgelopen week en
dagen Soekot was, en Simchat Tora?
Zullen de recensenten en lezers zich iets
kunnen voorstellen bij een zoektocht naar Joods
leven? Bovendien, de religieuze kennis is aan zo’n
kaalslag onderhevig dat niet alleen jongeren, maar
ook ouderen die nauwelijks religieus onderwijs
hebben gehad, zich bij religie weinig anders kunnen
voorstellen dan een Boeddhabeeld. En Boeddha is
inmiddels – door de gezamenlijke inspanningen van
woonstylisten en tuincentra – tot tuinkabouter of
geurkaars gedegradeerd.
Zullen lezers de resonantie van Exodus wel
oppakken? Overigens, lof aan uitgeverij De Bezige Bij
en Wieringa dat ze überhaupt een Joodse meelezer
hebben gezocht. Hoe vaak lees je niet een vertaling
van een goede ‘Joodse’ roman, waarin Joodse termen
raar in de tekst zitten, of het lidwoord niet klopt (‘de’
in plaats van ‘het’, of omgekeerd). Dat werpt een
barrière op. Ik hoop dat die er in Dit zijn de namen niet
in zit.
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