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De kosjere hamvraag Philadelphia (2)

D

rie weken lang was Philadelphia te koop bij kosjere delicatessenzaak Mouwes. Het
was dezelfde roomkaas als in de supermarkt en duurder bovendien, maar de blauwzilveren kuipjes waren niet aan te slepen. Misschien dat de roomkaas extra fris oogde in de vitrine naast Samson Kosher, het substituut waar we het sinds mensenheugenis mee moesten doen. Niets mis mee hoor, maar een mens heeft graag wat te kiezen.
Vijf weken lang was Philadelphia kosjer. Tenminste, voor Amsterdammers. Voor Nederlanders bleef de roomkaas verboden. Dat kwam zo: op goed geluk had taartenbakker Vibeke
Cohen aan rabbijn Wolff van het Amsterdamse rabbinaat gevraagd of zij Philadelphia mocht
gebruiken voor haar cheesecake. Wolff constateerde dat alle ingrediënten kosjer waren en gaf
groen licht, terwijl het Nederlandse opperrabbinaat roomkazen sowieso verbiedt zolang deze
niet door Joden zijn gemaakt. Ik schreef er een stukje over en twee weken later verkocht Mouwes Philadelphia. Maar niet voor lang. Nog voordat Cohen haar eerste Philadelphia cheesecake had gebakken, kreeg ze een mailtje van rabbijn Katz, Wolffs secretaris. Na overleg hadden
Amsterdam en Nederland de strijdbijl begraven. Of ze voor haar taarten alleen nog Samson
wilde gebruiken. Het berichtje werd doorgestuurd naar Mouwes en de vitrine werd opgeschoond. Mocht je in je koelkast nog een aangebroken pakje
Philadelphia hebben liggen, gooi dit dan onmiddellijk weg.
Als rabbijnen het
Voor het eventuele kasjeren van je bestek en de aanschaf van
eens zijn, dan
een nieuwe koelkast kan je het beste persoonlijk contact opkunnen we het
nemen met rabbijn Wolff.
Er zijn meer meningsverschillen tussen Amsterdam en
jodendom wel
Nederland.
Volgens Wolff & Co is alle gerookte zalm kosjer,
opdoeken
terwijl rabbijn Maarsen van het opperrabbinaat voor Nederland slechts drie gecontroleerde merken toestaat. Maarsen
bezocht eens een zalmrokerij, waar ’s zomers ook schillerlocken worden gerookt voor Duitse
toeristen. Dat is het buikvlees van de doornhaai en dus niet kosjer. Mouwes verkoopt alleen
gecontroleerde zalm en ik hou dit alineaatje kort. Of het genoeg is om het Amsterdamse hiaat
in de Nederlandse wet te laten voortbestaan zal de tijd leren.
Het lijkt bizar; twee concurrerende rabbinaten voor onze gedecimeerde Joodse gemeenschap, maar Maarsen ziet dat anders. Volgens hem is het als dat mopje van die Joodse man die
na jaren op een onbewoond eiland wordt opgepikt door een schip. Hij laat zijn redders zijn hut
zien en de sjoel waar hij driemaal daags God smeekte om zijn verlossing. Aan de andere kant
van het eiland staat nog een hutje. „Een sjoel,” verklaart de Jood. „Maar u had toch al een sjoel?”
„Ja, maar daar zou ik nóóit heen gaan!” Volgens Maarsen bestaat het jodendom bij de gratie
van onenigheid. Als rabbijnen het eens zijn, dan kunnen we het jodendom wel opdoeken.
Klassiek is het geschil over tarbot, een platvis die in Den Haag wél, maar in Amsterdam
géén schubben heeft. Hoewel het rabbinaat er lang geleden werd opgedoekt, mogen de weinige
overbleven Haagse Joden nog altijd genieten van een tarbotfiletje. Voor de rest van Nederland
blijft de vis verboden, ook tijdens een dagje uit in Scheveningen.
Hagenezen hoeven niet te vrezen dat ze hun privilege ooit verliezen. Rabbijnen zullen nooit
hun hooggeëerde collega’s van vroeger afvallen. Maar dat betekent niet dat ze er ook achter
gaan staan. Jaren geleden stond er eens tarbot op het menu van een Joods feest. Dat vond plaats
in Rotterdam, maar de cateraar kwam uit Den Haag. Rabbijn Maarsen vroeg rabbijn Schuster
om advies. Dat luidde: ‘brand er je vingers niet aan’. De gasten kregen een scholletje. Ik vind
dat jammer, vooral vanwege de argumentatie. Als je prat gaat op je pluriformiteit, dan moet
je ook voor je onenigheid staan.
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E

r schuilt geen pacifist in mij. Daarom moest ik
lange tijd niets hebben van Geweldloos Communiceren. Het werd uitgedacht door Marshall
Rosenberg. Op Wikipedia is te lezen dat hij een week
voordat de beruchte rassenrellen uitbraken in Detroit, in 1943, met zijn ouders naar die stad verhuisde.
Hij was negen jaar oud en het bepaalde zijn leven. Hij
zat diep in de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging
en ontwikkelde als psycholoog een methode waardoor mensen leren spreken zonder geweld in hun
woorden. Dus geen terechtwijzing, woede, oordelen,
dwingende eisen, afkeuring, enz., vormen van agressie die verstopt kunnen zitten in de meest onnozel
lijkende zinnen. Als ik dat zou moeten leren (en ik zou
het móéten leren), zou ik van nul af aan moeten beginnen, driftig, kritisch en ongeduldig als ik ben.
Rosenberg wil mensen gereedschap geven om
conflicten op te lossen en vrede – in het eigen leven
en op wereldschaal – te verwerkelijken. Het hoeft
niet gezegd, hij werkt ook met Israëli’s en Palestijnen.
Er bestaat een Jerusalem Academy die met hem verbonden is, maar dat ziet er – ondanks supporters als
Elie Wiesel en rabbijn Nathan Lopez Cardoso – een
beetje schimmig uit. In ieder geval niet actueel. Maar
geweldloos communiceren moet je leren.
Is er ook iets mogelijk zonder training? Soms heb ik
een visioen: alle Israëli’s – mannen, vrouwen, kinderen, jong, oud, Jood, christen, moslim, Bahai, Druze,
Palestijn, bedoeïen, wit, zwart, burgers en gastarbeiders – de hele bevolking van Israël loopt naar
de grens met Gaza en verzamelt zich daar. Zonder
wapens. Alleen uitgerust met het hoognodige: water,
voedsel, een kussentje, een opblaasbaar stoeltje. Een
Uittocht uit Egypte, maar dan anders. Niet om weg
te gaan uit Erets Jisraël, maar om de Palestijnen én de
wereld te laten zien wie er wonen en dat men wil wonen in vrede, samen met de Palestijnse buren, samen
met de bevolkingen rondom.
Hoewel niet de eerste doelstelling, zou het mediabeelden opleveren, van doodgewone mensen, weerloos, beelden voor een vreedzame media-‘oorlog’. In
de geest van Gandhi en Martin Luther King. Ondanks
hun fouten ook bronnen van inspiratie voor Rosenberg. Stel dat Israëls bevolking zou uitlopen, voor het
oog van de hele wereld. Zwijgend. Of kwetterend en
glimlachend. Maar weerloos. De wereld zou veranderen. Dat weet ik zeker. Toch een beetje pacifistisch,
Benima?! Blijkbaar.
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