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De kosjere hamvraag Varkensvrees

W

ij Joden zijn een nieuwsgierig en hongerig volkje. Vertel ons dat we álle vruchten mogen eten, behalve die ene in het midden van de tuin en we willen nog
maar één ding. De Tora vertelt ons dat Adam en Eva – dus wij allemaal – voor
hun gulzigheid werden gestraft met een aards leven buiten het paradijs, waarin Adam moest zwoegen voor de kost en Eva pijnlijke weeën moest doorstaan bij het baren van
haar kinderen. Toch moest de echte straf nog komen. Eeuwen later legde God het Joodse volk
zijn voedselwetten op. Opnieuw mochten we van alles niet eten, zoals spek en kreeft.
Jaren geleden wilden twee orthodox opgevoede puberzonen wel eens weten hoe kreeft
smaakte. Toen pa en ma van huis waren zagen ze hun kans schoon. Op de markt kochten ze
een geweldige kreeft, die thuis in geen pan bleek te passen. Na lang zoeken vonden ze er toch
een met de juiste afmetingen. Het was uitgerekend de kasjerpan, bedoeld om bestek kosjer te
maken.
Zouden we nog steeds paradijselijk leven als Adam en Eva een geoorloofde vrucht hadden
gevonden die hetzelfde smaakte als de verboden vrucht? De Israëlische opperrabbijn Yona
Metzger denkt van wel. Een jaar geleden ontpopte hij zich als pleitbezorger voor namaakvarkensvlees. Spaanse boeren waren aan het experimenteren geslagen met een bepaald soort
gans die ze biologisch hielden, zonder dwangmatige voeding. Toen ze voor het eerst de ganzenlever proefden, bleek die exact naar varkensvlees te smaken. De boeren zagen meteen het gat
in de markt en klopten aan bij het uitverkoren volk. De Israëlische opperrabbijn toonde zich
geïnteresseerd, maar ging niet over één nacht ijs. Hij liet
de ganzenlever opsturen naar drie niet-Joodse topchefs,
die de smaak inderdaad niet van echt varkensvlees konIn de Talmud staat
den onderscheiden. Metzger hoopt nu dat de ganzenlever
dat God voor alle
binnen een paar jaar in de Israëlische schappen ligt. Niet
ongeoorloofde
alleen om de nieuwsgierigheid te stillen van orthodoxe
smaken een kosjer
puberzonen, maar vooral als kosjere optie voor Israëli’s die
het niet zo nauw nemen met de spijswetten. De Joodse wet
alternatief schiep
heeft er geen problemen mee, verklaarde Metzger. In de
Talmoed staat namelijk dat God voor alle ongeoorloofde
smaken een kosjer alternatief schiep.
Eerder deze maand vond vlak buiten New York de 24e Kosherfest plaats, de grootste vakbeurs voor producenten en consumenten van kosjere levensmiddelen. Jaarlijks hoogpunt is
de uitreiking van de awards voor de beste nieuwe kosjere producten. Een van de winnaars dit
jaar was een worstenmaker uit Brooklyn die een soort pastrami maakt die naar varkensvlees
smaakt. Facon heet het product, dat volgens de hooggeachte keurmeesters van de Orthodox
Union glatt kosjer is.
Ook in Nederland is er nepvarkensvlees op de markt. Neem bijvoorbeeld de Barbecue Hamchips van Lay’s. De zogenaamde varkenssmaak komt van synthetische aroma’s en is dus zuiver vegetarisch. Toch is het tussen de Ringlings, Buggles en Dippas vergeefs zoeken naar de
Barbecue Hamchips in de kasjroetlijst, de lijst met geoorloofde producten. Het NIK-rabbinaat
vindt het pedagogisch onjuist om Joodse kinderen rond te laten lopen met zakken chips met
daarop de afbeelding van een stuk ham. Wat kosjer is voor de Orthodox Union en de opperrabbijn van Israël, kan volgens onze rabbijnen niet door de beugel. Voor ons geen Facon, hier
heerst varkensvrees.
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Als ik hun bordaanwijzing zou
opvolgen, zou
ik in een sloot
belanden

A

an het eind van de avond raak ik verdwaald
in de polder. Tussen Emmeloord en Lelystad
is de snelweg afgesloten. Hersendode
medewerkers van Rijkswaterstaat of een
Provinciale organisatie die voor de infrastructuur
verantwoordelijk is hebben de omleidingsborden
zo neergezet dat ik een uur lang zoek naar de
oplossing van dit nachtelijke probleem. Als ik hun
bord-aanwijzing zou opvolgen, zou ik in een sloot
belanden.
Op Radio 5 is een Nederlands-allochtone
politicoloog heel zeker: Israël maakt zich schuldig
aan oorlogsmisdaden. Want, het aantal Palestijnse
doden is veel groter dan het aantal Israëlische doden.
De gespreksleider van het programma vraagt niet
of de jarenlange beschietingen met raketten vanuit
Gaza niet ook een oorlogsmisdaad zijn. Of, als zelfs
die vraag niet wordt gesteld, hoe Israël dan moet
omgaan met die beschietingen.
Dwalend door de polder, waarin een half
gestoorde automobilist die perfect past in een
karikatuur over polderboeren me uiteindelijk de
weg wijst, bedenk ik een kunstwerk dat het begrip
van de Nederlandse bevolking drastisch zou kunnen
verdiepen. Er is vast wel een voorwerp te bedenken
dat zowel een felle lichtflits geeft als het lawaai
maakt van een inslaande raket. Schiet dat voorwerp
af van Almere naar Amsterdam, van Lelystad naar
Emmeloord, van Hilversum naar Utrecht, van
Drachten naar Leeuwarden, en zo verder. Stel dat
een Israëlische of Nederlandse kunstenaar dat zou
doen – kunstenaars zijn immers de aangewezen
personen om ‘de waarneming van de werkelijkheid te
ontregelen’, zoals ze vaak naar voren brengen. En stel
dat hij daar een paar dagen mee doorgaat. En stel
dat er daarna gevraagd wordt aan bewoners uit die
steden wat ze hebben ervaren. Hoe zou de discussie
dan lopen?
Ik kwam terug die avond van een lezing in Joure.
Christenen mocht ik vertellen over Joodse gebeden.
Van tevoren hadden we duidelijk gemaakt dat het
echt over gebeden zou gaan en niet over Israël en
de Palestijnen. Daar hielden ze zich aan bij hun
vragen. Dat was een opluchting. Niet alleen voor
mij, ook voor hen. Want er zijn gelukkig nog veel
Nederlanders die een kunstwerk met nep-inslagen
niet nodig hebben om de dilemma’s van de Israëli’s
te begrijpen.
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