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Alsof
Het leven is een
spel, dat je zeer
serieus moet
spelen
Jigal Krant

Kanen met nesjomme Marokkaanse kip

K

omende week liggen er voor het eerst in de historie scharrelkippen bij de kosjere slager. Een heugelijk feit, want de Tora hecht veel belang aan dierenwelzijn en bovendien
smaakt de sjabbeskip een stuk beter met een schoon geweten. Zeg de plofkip voorgoed
vaarwel en schuif volgende week voor het eerst een scharrelkip in de oven.
‘Elke vrijdagavond kip, is dat niet saai?’ vroeg een niet-Joodse vriend mij ooit. Ik antwoordde hem van niet, want kip is natuurlijk het meest veelzijdige stukje vlees. Bij ons thuis noemen we deze geurige, zoete kip Marokkaans, al is niemand van ons ooit in Marokko geweest.
Misschien klopt er helemaal niets van, maar wij associëren de gebruikte oosterse kruiden en
gedroogde vruchten met het Noord-Afrikaanse land, dat ooit een bloeiende Joodse gemeenschap huisveste.
Het fijne van dit recept is dat de kip drie uur in de oven gaat, waarvan de tweede helft op een
lagere stand. Dat maakt het een ideaal gerecht voor het sjabbatdiner. Als je een goede, ovale
braadpan gebruikt (Le Creuset) of een römertopf hoef je je geen zorgen te maken over de sappigheid van de kip, ook niet na wat extra tijd in de warmhoudoven.

4 personen
4 flinke kippenpoten
400 g kastanjechampignons
120 g gewelde pruimen
120 g gewelde abrikozen
2 zoete aardappels (400 g)
70 g blanke, gehalveerde
		 (garneer)amandelen
300 ml kippenbouillon
1 eetlepel kaneel
2 theelepels foelie
2 theelepels gemalen koriander
2 theelepels kurkuma
2 theelepels gemberpoeder
(dadel)stroop

l Warm de oven voor op 180 graden. Schil
de zoete aardappels en snijd in stukken. Je
kan ook voor gewone vastkokende aardappels kiezen als je de kip niet al te zoet wilt maken. Veeg de champignons schoon met wat
keukenpapier (als je zoals ik niet vies bent
van wat restanten paardenmest kan je dit rotklusje overslaan). Grote champignons kan je
in tweeën snijden. Bedenk wel dat ze uiteindelijk enorm slinken.
l Doe de stukken aardappel, abrikozen, pruimen, amandelen en champignons in de pan
en meng door elkaar. Voeg de kruiden toe en
giet de kippenbouillon erbij. Het lekkerste is
natuurlijk echte kippenbouillon, maar het
gaat ook prima met een soepblokje. Leg de kippenpoten boven op alle ingrediënten en zet de
pan met de deksel in de oven.

l Controleer na een uur of er nog genoeg
vocht in de pan zit en voeg zo nodig wat bouillon toe. Smeer voor een knapperig velletje de kippenpoten in met dadelstroop, verkrijgbaar
bij Marokkaanse of Turkse winkel. Durf je de gang naar de Marokkaan of Turk niet aan, dan
kan je ook appelstroop of gewone suikerstroop gebruiken.
l Draai de temperatuur van de oven na anderhalf uur terug naar 120 graden. Serveer met
couscous of bulgur. Schenk er een rode wijn bij die jong en fruitig is. Denk aan beaujolais, sangiovese, lagrein, merlot of syrah. Zet de fles een minuut of tien voor serveren in de koelkast.
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M

ijn nichtje verscheen ooit op een Poeriem-feestje in de synagoge van LJG Amsterdam als Sinterklaas. Met een vriendje,
verkleed als Zwarte Piet. Ze was vijf jaar, heeft een
Joodse moeder en een Curaçaose vader. Het vriendje
was net zo oud, en heeft twee zwarte ouders. Ze
hadden helemaal zelf gekozen welke pakjes haar
moeder moest huren. Hun verschijning zorgde voor
enige hilariteit, maar geen mens heeft er toen bij stilgestaan dat we ons bezondigden aan racisme. Wat
geen excuus is, want hoeveel mensen die antisemitische opmerkingen maken, hebben er geen idee van
dat ze antisemitische opmerkingen maken.
Dat mijn nichtje koos voor Sinterklaas en Zwarte
Piet was bij nader inzien geen wonder. Bij mij thuis
werd Sinterklaas groots gevierd. Mijn moeder pleegde, vanwege het kruis op de mijter, enige sabotage,
maar het bleef het enige feest dat met het hele gezin
werd gevierd. Aan de Joodse feesten deed mijn vader niet mee. De Joodse feesten werden, vond mijn
vader, ten onrechte als feest bestempeld – er was
niks vrolijks aan. Met uitzondering van de seculiere
Poeriem-feesten waar mijn ouders verkleed naartoe
gingen.
De moeder van mijn nichtje houdt de traditie van
Sinterklaas in ere. Ik doe inmiddels niet meer mee,
maar dat heeft niks met de aversie van mijn moeder
te maken. Wat ikzelf bijzonder vind aan het sinterklaasfeest is de training die kinderen krijgen met de
‘wereld-van-alsof’: Sinterklaas bestaat niet, maar
voor de duur van het sinterklaasfeest bestaat hij
wel degelijk. Het leven is een spel, dat je zeer serieus
moet spelen. Tegelijkertijd moet je de relativiteit
van dat uiterst serieuze spel leren onderkennen. Dat
geldt ook voor sport: volkomen zinloos, en toch is
sport uiterst zinvol, omdat je alles wat je in huis hebt
moet inzetten om te kunnen winnen en je ook moet
leren verliezen.
‘Alsof’ geldt ook voor godsdienst. In de tijden dat
je je niet kunt voorstellen dat God bestaat, is het
zeer verstandig om te doen alsof God bestaat en de
gebeden te zeggen, de mitswot te doen. Daardoor
ontstaat er vaak toch een religieuze ervaring, die als
spirituele motor gaat werken. Als de zwarte Nederlanders last hebben van Zwarte Piet, laten we de traditie dan veranderen. Als het sinterklaasfeest maar
blijft bestaan, met of zonder kruis.
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