
Z oals bijna alles in het leven is ook ons voedsel onderhevig aan mode, al gaat het in de 
haute cuisine een factor of honderd langzamer dan in de haute couture. Om van de 
cuisine die haute noch hot is maar te zwijgen. Dat is op zich niet opzienbarend, want 
waar een beetje modeslachtoffer zich zonder slag of stoot hippe kleding laat aanme-

ten die knelt, schuurt of snijdt, zal zelfs de übercoolste foodie weigeren een gerecht te eten dat 
de ogen streelt, maar de tong teistert.

Van de ganse middenstand is de supermarkt zo ongeveer het minst modegevoelig. Zelfs de 
seizoenen spelen er geen rol. Hartje winter kan je er doodleuk terecht voor aardbeien. Toch 
staat ook daar de tijd niet volledig stil. Ik zou met de teletijdmachine van Professor Barabas 
graag eens afreizen naar de supermarkt van mijn jeugd. Ik vermoed dat ik moeite zou hebben 
om een fi jne maaltijd samen te stellen. Paddenstoelen waren champignons en die waren wit, 
pasta was óf macaroni óf spaghetti en ik kan me vergissen, maar volgens mij waren eerste 
levensbehoeften als mozzarella, risottorijst, couscous, pijnboompitten, choemoes en peter-
selie die niet krulde überhaupt niet te krijgen. Om van andere verse kruiden maar te zwijgen.

De jongste verrijking van het supermarktassortiment en daarmee van ons alledaagse voed-
sel is quinoa (spreek uit: kienwa). Ooit exclusief bemind door de stoffi ge clientèle van reform-

winkels, maar in de mode geraakt sinds de Israëlische 
kookgoeroe Yotam Ottolenghi ermee aan de haal is ge-
gaan. In zijn kielzog volgde de culinaire voorhoede en 
inmiddels zweert de doorsnee bedrijfskantinekok erbij 
en zijn zelfs de grootgrutters overstag. Het is culinaire 
normcore, de in Amerika rondwoekerende trend die al-
les wat altijd lelijk en oubollig was tot hippe standaard 
transformeert. Paradoxaal genoeg mag het ineens niet 
meer fraai ogen, maar moet het vooral comfortabel zijn. 
De geitenwollen sok is de nieuwe panty.

Op het eerste gezicht heeft quinoa veel weg van couscous en bulgur, maar schijn bedriegt. 
Het zijn geen graankorrels, maar Zuid-Amerikaanse vruchtjes die zowel lekker als gezond 
zijn. Rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen en – ook al zo’n ding van de laatste tijd – 
geheel glutenvrij. Een perfect substituut voor mensen met een glutenallergie en ogenschijn-
lijk ideaal voor Pesach, het feest dat alle graanproducten een week lang verbiedt.

Vraag is alleen of quinoa niet tot de kitnijot moet wordt gerekend. Dat zijn peulvruchten, 
die voor de zekerheid ook maar zijn verboden voor Pesach door asjkenazische rabbijnen. Rab-
bijnen, doorgaans geen mannen die veel tijd in de keuken doorbrengen, hebben moeite om 
erwten, pinda’s, rijst, soja, linzen, maïs, zonnepitten en bonen van granen te onderscheiden. 
De lijst met kitnijot is lang en ligt al eeuwen vast. Quinoa stond er niet tussen, maar dat was 
omdat tot voor kort geen weletend mens er ooit van had gehoord. Werk aan de winkel dus 
voor de Orthodox Union. Het grootste kosjerkeurmerk ter wereld stuurde waarnemers naar 
plantages in Peru en Bolivia en hakte na jaren van twijfelen eind vorig jaar de knoop door: 
quinoa is vanaf deze Pesach toegestaan in alle kosjere huishoudens. Dat is goed nieuws, want 
een lichte quinoasalade is een welkome afwisseling van alle zware matsekost. Volgende week 
op deze plek: een overheerlijk quinoarecept, speciaal voor Pesach.

De Tora schrijft voor om een veroordeelde 
moordenaar ter dood te brengen. We zijn er als 
Joden terecht trots op dat de rabbijnen al meer 

dan tweeduizend jaar geleden zoveel eisen aan pro-
ces en bewijsvoering hebben gesteld dat zelden het 
vonnis doodstraf werd uitgesproken en uitgevoerd. 
Amnesty International voert een campagne tegen 
de doodstraf. Gruwellanden zoals bijvoorbeeld Iran 
(in 2014 nu al meer dan 150 aan de galg of gestenigd) 
en China (meer dan 5000 per jaar) zijn precies om die 
doodstraf gruwellanden. Vooral ook omdat het vaak 
niet gaat om moord, maar om drugsdelicten, prosti-
tutie, afvalligheid, corruptie, overspel of de beschul-
diging daarvan. En Iran en China zijn niet de enige gru-
wellanden. Dus alles pleit voor afschaffi  ng.

Althans, voor bijna afschaffi  ng. Want je zou de 
doodstraf namelijk ook kunnen opleggen, zoals voor 
moordenaars als Dutroux, Van der Graaf, Bouyeri, 
zonder hem uit te voeren. Je zou zelfs sommige ver-
oordeelde moordenaars, zoals Fortuyns moordenaar, 
vrij kunnen laten. Maar hij (zeldener een zij) zou dan 
weten hoe de wereld over hem en zijn daad denkt én 
dat zijn leven is gespaard omdat de wereld zelf geen 
gruwel wil begaan. Kaïn in de moderne tijd.

Hoe trots we ook zijn op die niet-doodstrafstrate-
gie, misschien heeft elk voordeel ook zijn nadeel, om 
Cruyff s uitspraak om te keren. Steve van de Weijer 
promoveert volgende week op een studie naar ge-
weldoverdracht. Zonen en kleinkinderen van vaders 
die voor geweldsdelicten zijn veroordeeld, hebben 
een grotere kans op het begaan van geweldsmisdrij-
ven dan hun vader en grootvader. Het eff ect wordt 
zelfs per generatie sterker. De Telegraaf berichtte er-
over. In het Tijdschrift voor Criminologie schreven Van 
de Weijer, Catrien Bijleveld en Arjan Blokland al in 2011 
een artikel over hun onderzoek. Waarschijnlijk gaat 
het niet om een genetische overdracht, maar leren 
zonen het gewelddadige gedrag door getuige te zijn 
van geweld tegen huisgenoten of doordat zij er zelf 
slachtoff er van zijn. Want geweldsdelicten die vaders 
begaan vóór de geboorte van hun zonen of nadat hun 
zonen volwassen zijn geworden, hebben dit eff ect 
niet op het kind.

Wie had/heeft gelijk: de Eeuwige (voor de dood-
straf) of de rabbijnen (tegen de doodstraf)? Waar-
schijnlijk de Eeuwige. Maar ja, luisteren naar zo’n 
ingrijpend gebod is bijna niet te doen. Om niet te 
zeggen, onmogelijk.
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