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Waar homohaat is,
is Jodenhaat nooit
ver weg
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De kosjere hamvraag Varkenskop

A

ls het slechts de bedoeling was om de aandacht te trekken, dan was het deponeren van een varkenskop in het kosjere schap van een supermarkt in Kaapstad zonder meer een geslaagd initiatief. Een groepje Zuid-Afrikaanse anti-Israël-activisten
haalde er de wereldpers mee. Maar hun heilige doel, het aan de kaak stellen van de
vermeende zionistische apartheidspolitiek, was er niet mee gediend.
De actie in een vestiging van Woolworth werd opgeëist door een plaatselijke studentenvereniging, die volgens het begeleidend communiqué daarmee protesteerde tegen de verkoop
van Israëlische producten. Inmiddels zijn in nog veertien supermarkten in de Westkaap varkenskoppen achtergelaten.
Wat een geguillotineerde biggensmoel met Gaza of met nederzettingen van doen heeft is
me volstrekt onduidelijk. Volgens de leider van de groep, een onschuldig ogend zwart ventje
met een pafferige babyface, was er een verband. Want: ‘mensen die geen varkensvlees eten,
moeten niet denken dat ze rein vlees eten, omdat aan hun handen bloed kleeft van Palestijnse kinderen.’ Huh?
Los van het feit dat je in Israël zonder problemen aan varkensvlees kan komen (in de supermarkten van Tiv Taam kijken ze niet op van een varkenskop meer of minder), heeft het
choqueren van orthodoxe Joden niets te maken met de Israëlische politiek. Het onderscheid
tussen het jodendom en Israël blijft lastig (ook voor Joden en Israëli’s trouwens).
Met het barbaarse gezeul met afgehakte varkenskoppen heeft de actiegroep weinig sympathie geoogst. Heel Zuid-Afrika spreekt er schande van en dierenactivisten zinnen op wraak.
Daarnaast wisten de actievoerders blijkbaar niet dat Joden en moslims ook in de supermarkt
tot elkaar zijn veroordeeld. Hun ritueel geslacht vlees ligt in
hetzelfde schap en in de meeste getroffen filialen was überWat een
haupt geen kosjer vlees aanwezig. Aldus waren vooral islamigeguillotineerde
tische consumenten de dupe, want varkenskoppen zijn minbiggensmoel
stens even haram als treife. Met iets meer kennis van zaken en
met een smaakvolle knipoog naar The Godfather, hadden de
met Gaza of met
activisten voor een paardenkop gekozen. Paard is namelijk
nederzettingen
niet kosjer, maar wél halal.
van doen heeft
Voor Nederlandse antizionisten zonder potige guillotiis me volstrekt
ne in de tuin en kinderboerderij in de buurt, heb ik nog wel
onduidelijk
wat tips. Koop een fles opgeklopte slagroom en spuit het hele
schap ritueel geslacht vlees onder. In tegenstelling tot Joden
hebben moslims namelijk geen enkel probleem met het mengen van vlees en melk. Of je legt
er wat schelp- en schaaldieren neer, ook daar heb je alleen de Joden mee. Overigens is Albert
Heijn de enige supermarktketen met een noemenswaardig Israëlisch assortiment (op dit moment dadels, vijgen, granaatappels, losse mango’s en de vegetarische producten van Tivall).
De overige supermarkten hebben, op een enkele excuusgrapefruit na, geen Israëlische waar
in huis.
Maar het verstandigst doen de strijders voor de Palestijnse zaak eraan om hun grenzen te
verleggen. Er komt zoveel meer uit Israël dan alleen groente, fruit en sojaburgers. Misschien
is het een idee om Schiphol te boycotten? Probeer eens een varkenskop een El Al-vlucht binnen te smokkelen. Dat wordt lachen. En zet de boel eens flink op stelten in een Apple Store. De
iPhone zit namelijk vol Israëlische software. Bij nader inzien kleeft aan zowat alle moderne
elektronica wel Palestijns bloed. Ik stel voor dat iedereen die het beste voor heeft met het onderdrukte Palestijnse volk al zijn computers en smartphones onmiddellijk de deur uit doet.
Hebben wij eindelijk rust.
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N

iets wordt in Berlijn onder het tapijt geschoven. De nazidictatuur niet, en de socialistische dictatuur niet. Maar in het feest bij de
Brandenburger Tor ter gelegenheid van de val van de
Muur had ik afgelopen zondag, 9 november, geen zin.
Te veel mensen: een miljoen. En op de datum van de
Reichskristallnacht feestvieren, was ook geen optie.
Hoezeer die data ook samenvallen. Maar wat dan?
In Kino International draaide Coming Out. 25 jaar
geleden ging in diezelfde bioscoop op diezelfde datum deze film in première. Voor Oost-Duitse begrippen was de film, over een homoseksuele man die zijn
geaardheid leert accepteren, een revolutie. Er worden
meer taboes in de film onderuitgehaald. Om maar iets
te noemen: dat er geen neonazi’s waren in de DDR.
En dat die neonazi’s potenrammers waren. Toen het
publiek op 9 november 1989 de bioscoop in Oost-Berlijn uitkwam, was de Muur gevallen. Twee hoofdrolspelers waren afgelopen zondag bij de hervertoning.
De film wordt nog steeds gedraaid op festivals die
homoseksualiteit, lesbiciteit en transseksualiteit tot
thema hebben. Drie jaar geleden draaide de film in
Novosibirsk. Een van de hoofdrolspelers, Matthias
Freihof, vertelde hoe hij zijn leven daar alleen zeker
was dankzij twee kleerkasten van bewakers. Freihof
acht niet alleen Poetin verantwoordelijk voor de
toenemende homohaat in de voormalige Sovjetunie,
maar ook de heropleving van de Orthodoxe Kerk. En
waar homohaat is, is Jodenhaat nooit ver weg.
De val van de Muur betekende het einde van de
DDR-dictatuur en het begin van het einde van de Sovjet-dictatuur. Met dank aan Michail Gorbatsjov, die
de feestelijkheden in Berlijn bijwoonde. Ook dankzij
hem konden een miljoen Joden en hun familie tussen
1989 en 2006 op alia naar Israël. Daar veranderden ze
het politieke landschap. De Israëlische politiek maakte
een ruk naar rechts. Waardoor vrede met de Palestijnen nog moeilijker is geworden dan het al was. De
Berlijnse Muur viel en de ‘muur’ tussen Israëlische Joden en Palestijnen – de echte Muur en de symbolische
muur – ging alleen maar omhoog.
Angela Merkel noemde het neerkomen van de
Berlijnse Muur een hoopvol teken voor alle volkeren
die van elkaar gescheiden leven. In Kino International
werd duidelijk dat de wereld nog veel tikoen olam,
herstel, kan gebruiken. Achteraf was het een prima
plek om De Val te vieren.
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