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enk maar aan du pain, du vin et du Boursin,” tipte De Rabbijn. Op een of andere manier
klonk dat uit zijn mond toch wat unheimisch, zo’n reclameslogan voor een verboden kaasje. De Rabbijn gebruikte de slagzin als ezelsbruggetje voor een bijzondere
categorie van spijswetten. In principe zijn alle producten kosjer, zolang de ingredienten dat ook zijn. Maar voor brood, wijn en kaas geldt een aanvullende eis: ze moeten zijn
gefabriceerd door Joden. Du pain, check, du vin, check, maar du Boursin? Is dat wel kaas?
Laat ik allereerst een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen: kosjere kazen mogen
dierlijk zijn gestremd. Dat klinkt bizar, want het combineren van melk- en vleesproducten is
ten strengste verboden. Maar volgens de rabbinale consensus onder de rabbijnen heeft stremsel al zijn dierlijke eigenschappen verloren en moet het dus worden beschouwd als parve. Paradoxaal genoeg zijn er strenge rabbijnen die desalniettemin eisen dat het stremsel afkomstig
is van een kosjer geslacht dier. Maar logischerwijs is dat larie, stremsel is tenslotte niet meer
fleisjik. Varkensstremsel zou ook moeten mogen.
Qua ingrediënten kan er niet veel misgaan. De meeste kazen bevatten naast melk en stremsel weinig meer dan zuursel en zout. Je kan er dus gevoeglijk van uitgaan dat alle kazen kosjer zijn, zolang ze maar gemaakt zijn van melk afkomstig van geoorloofde dieren. Wees op je
hoede op vakantie in Frankrijk, de Maroilles, die je daar nog weleens aantreft op een boerenmarkt, is doorgaans gemaakt van paardenmelk.
Maar zoals De Rabbijn uitlegde, is het bij kaas vooral de vraag of
de
makers wel godvrezende Joden zijn. Helaas zijn Joden ernstig
Helaas zijn
ondervertegenwoordigd in de kaasindustrie, maar daar is wat op
er bijzonder
bedacht: als een vrome Jood het (dierlijke) stremsel aan de melk
weinig Joodse
toevoegt dan is de kaas als het ware door hem gemaakt. Zodoende
bestaat er kosjere Roquefort en Grana Padano.
kaasmakers
Maar dat is niet het hele verhaal. Er bestaat namelijk nog een
vierde product dat traditioneel door Joden moet zijn gemaakt.
Rabbijnen hebben ooit het drinken van reguliere melk verboden. Dat had geen filosofische
achtergrond, zoals bij wijn, brood en kaas, maar een puur praktische: ze vreesden dat de melk
niet zuiver was en weleens paarden- of ezelinnenmelk zou kunnen bevatten. Daarom moest
melk voortaan chalav Jisraël zijn, gemaakt onder rabbinaal toezicht.
De kans dat er tegenwoordig nog verboden melk in de pakken van de Melkunie terechtkomt
is nihil en daarom staat het rabbinaat het gebruik van reguliere melk weer toe, zij het schoorvoetend: ‘Waar geen melk o.r.t. verkrijgbaar is, kan men noodgedwongen de producten zonder
toezicht kopen’, aldus de kasjroetlijst. Desondanks kopen veel orthodoxe Joden ongecontroleerde melk, yoghurt en slagroom. De orthodoxie en de ultraorthodoxie worden van elkaar
gescheiden door een witte kalklijn.
Omdat kaas weinig meer is dan gestolde melk, rijst de vraag welke melkproducten beschouwd moeten worden als kaas en derhalve van Joodse makelij moeten zijn. Het Nederlandse opperrabbinaat beschouwt roomkazen en kwark als kaas, terwijl veel buitenlandse
rabbinaten deze producten als melk classificeren. In die landen gelden roomkaasjes als Boursin en Philadelphia als officieel kosjer. Daar gaat het ezelsbruggetje van De Rabbijn dus niet op.
Op goed geluk vroeg kosjere taartenbakker Vibeke Cohen onlangs aan rabbijn Eliezer Wolff
van het Amsterdamse rabbinaat of zij Philadelphia mag gebruiken voor haar cheesecake. Tot
haar verbazing stemde Wolff in. Wolff is afkomstig uit het land van de Boursin en ziet roomkaas dus niet als kaas, maar als melkproduct. Omdat het Nederlandse rabbinaat onwrikbaar
is en Philadelphia als kaas blijft zien, blijft er voor ons allen één beslissende vraag over: zijn
wij Amsterdammers of Nederlanders? Kasjroet blijft een kwestie van identiteit.
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De Eeuwige heeft
kennelijk besloten
dat hij meer hulp
nodig heeft in deze
verschrikkelijke
tijden

ijn stem staat al twee jaar op mijn antwoordapparaat. Ik laat hem daar ook staan. Sterker
nog, ik ga hem nu proberen veilig te stellen.
De stem van reb Zalman wil ik niet verliezen.
Hoewel ik hem niet kende – althans alleen maar
een keer had ontmoet in Boulder, Colorado – belde
ik hem om advies. Hij belde terug. Eerst zonder mij
thuis te treffen, later met goede raad. In Boulder
maakte hij indruk op me. Mijn vooroordeel over
new age-jodendom was dat het zo ‘soft’ was, zo
zweverig. Maar Zalman Schachter-Shalomi was
helemaal niet soft, en ook niet zweverig. Hij was
zelfs tamelijk streng. Niet in het menselijk contact,
maar wel als hij mensen zag rommelen met de
rituelen.
Waar ik ook van onder de indruk was, was een
ontmoeting tussen Joden en christenen waar hij
bij aanwezig was. Het was een échte ontmoeting.
Met de gelijkwaardigheid die zo vaak in de dialoog
tussen Joden en christenen ontbreekt (vanwege de
misplaatste superioriteit waar een van de partijen,
ondanks de goede intenties, aan vasthoudt).
Decennialang werd ik aangespoord: ga naar Elat
Chaïm, waar hij of zijn leerlingen workshops en
lessen gaven. Ga bij hem studeren! Ik deed het niet.
Ik heb geen spijt, maar ben blij dat onze levenspaden elkaar toch ooit gekruist hebben. Het voelt als
de dood van de zoveelste ‘vader’ in mijn leven. De
Eeuwige heeft kennelijk besloten dat hij meer hulp
nodig heeft in deze verschrikkelijke tijden, waarin
een groep misdadig misleide wrekers hun woede
op de vijftienjarige Mohammed Abu Khdeir hebben
gekoeld.
Wraak wist het Joodse volk altijd over te laten
aan de Eeuwige (en gelukkig konden/kunnen
wij hier op aarde niet zien wat de wraak van de
Eeuwige is; of zelfs maar of er zoiets bestaat). Maar
de tijden zijn veranderd. Of beter gezegd, de tijden
zijn ontspoord. Dat jonge Joodse mannen en tieners
met moord wraak nemen voor de moord op Naftali
Frenkel, Gilad Shaar en Eyal Yifrach kan toch niet
anders worden benoemd. Misschien brengt reb
Zalman, zichrono livracha, de zielen van de vier
jongens bij elkaar in sjamajim, de ‘hemelen’. En kan
hij hun gebundelde zielskracht gebruiken om een
eind te maken aan de misleiding, de bitterheid, de
haat, zodat er vrede kan komen.
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