Interview

De smaak
van Claudia
Roden
Ze had al dertien jaar geleden met pensioen
kunnen gaan, maar kookboekenschrijfster
en levende legende Claudia Roden gaat door
totdat ze er bij neervalt. „Ik heb de Nederlandse
bijdrage aan de Joodse keuken onderschat.”
Jigal Krant

I

edere januari is Claudia Roden in Amsterdam. De Britse kookboekenschrijfster, inmiddels 78 jaar oud, laat geen
uitreiking van de Johannes van Damprijs aan zich voorbijgaan. Twee jaar
geleden ontving Roden als eerste en
laatste de culinaire oeuvreprijs uit handen
van de naamgever zelf. Van Dam overleed
een aantal maanden later.
De lobby van Hotel de l’Europe is maandagochtend vroeg vrijwel verlaten, maar
toch heb ik moeite om de zoetgevooisde
Roden goed te verstaan. Daarom verkassen
we naar de statige bibliotheek, sinds kort
de ‘Johannes van Dam-bibliotheek’. Op
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ooghoogte zijn de donkere houten planken
gevuld met kleurrijke kookboeken. Aan de
wand wordt een treffend schilderij van een
zuinig glimlachende Van Dam geflankeerd
door vrolijke foto’s van de drie prijswinnaars. Roden werd opgevolgd door culinair
wetenschapper Harold MacGee en dit jaar
ging de prijs naar Carlo Petrini, oprichter
van de Slow Food-beweging. De twee grijze
mannen, jonkies in vergelijking met Roden,
zijn alweer naar huis. Roden blijft nog een
paar dagen, want haar uitgeverij heeft zojuist een geheel herziene versie uitgebracht
van De joodse keuken, haar magnum opus met
‘800 authentieke recepten uit de diaspora’.

De ondertitel is onveranderd gebleven, maar
de nieuwe editie bevat tien extra recepten,
bijeengebracht in een nieuw hoofdstuk over
de Nederlands-Joodse keuken.
Ik heb een uur de tijd voor de lange lijst
met onderwerpen die ik met Roden wil bespreken. Ik had beter moeten weten. Claudia
laat zich niet in een keurslijf dwingen, zo
weet ik van eerdere ontmoetingen. Mijn vragenlijstje schuif ik al snel terzijde. Claudia
Roden is kookboekenschrijfster, maar vóór
alles is ze een verhalenverteller. Eentje waar
je geen kwartje in hoeft te gooien.
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Deze bibliotheek is uw tweede huiskamer
geworden.
„Ik voel me hier thuis, maar dit is Johannes’
zaal. Ik ontmoette hem 35 jaar geleden in De
Kookboekhandel in Amsterdam. Die was
toen nog niet van Johannes zelf, maar van
Titia Bodon, die me aan hem voorstelde. In
die tijd was vrijwel niemand geïnteresseerd
in eten. Een winkel met alleen kookboeken
was een unicum, zoiets bestond niet in
Londen. In de jaren die volgden kwam ik
Johannes vaak tegen in Oxford, waar elk
jaar een culinair symposium plaatsvond.
Samen met Harold MacGee, Alan Davidson
en Theodore Zeldin behoorden wij tot een
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‘Misschien zijn
liefhebbers van
eten en drinken
wel toleranter dan
de gemiddelde
mens’

klein groepje enthousiaste amateurgastronomen. In de wetenschappelijke wereld was
gastronomie geen serieuze discipline. Dat
is tegenwoordig wel anders, mede dankzij
Johannes.”
U komt vaak in Nederland.
„Ik heb hier veel goede vrienden en voel
me hier thuis. Ik was bevriend met Berthe
Meijer. Helaas is ook zij ons ontvallen.
Jonah Freud, de huidige eigenaar van De
Kookboekwinkel, is een dierbare vriendin.
Zij vertaalde De joodse keuken en schreef de
Nederlandse recepten voor de nieuwe editie.
Ook heb ik veel vrienden bij het Joods Histo-
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beveiliging van de gasten. Dat hadden we een
jaar geleden nooit kunnen bevroeden.
Ik heb een aantal kookboeken over de
Arabische keuken geschreven en zodoende
ontmoet ik veel moslims. Dat zijn zonder uitzondering vredelievende mensen. Misschien
zijn liefhebbers van eten en drinken vanwege
hun interesse in de cuisine van andere volken
wel toleranter dan de gemiddelde mens. Ik
kom vaak in moslimlanden en ook daar heb
ik nooit te maken gehad met antisemitisme.
Zelfs in Egypte ben ik altijd met alle egards
behandeld. Al voel ik me daar sinds het
mislukken van de Arabische lente niet meer
welkom. Ik ben een aantal keer uitgenodigd,
maar heb voor de eer bedankt.”

risch Museum. Twee jaar geleden vroegen ze
mij om de tentoonstelling ‘Lekker joods’ te
openen. Dat was een grote eer.”
Raar dan eigenlijk dat uw boek De joodse
keuken tot nu toe geen enkel Nederlands
recept bevatte.
„Er stond een boterkoek in, maar inderdaad
ontbraken andere Nederlandse klassiekers en
dat heb ik geweten. Hoe vaak er de afgelopen
jaren niet mensen naar me toe zijn gekomen
met de vraag waarom kugel met peren ontbrak in De joodse keuken! Het stomme was dat
Berthe Meijer me regelmatig recepten had
opgestuurd. Die had ik ergens in een doosje
opgeborgen. Toen ik na ruim vijftien jaar
research en redactie het boek ging schrijven,
kon ik dat doosje nergens vinden. Maar ik
moet toegeven dat ik de Nederlandse bijdrage aan de Joodse keuken heb onderschat. Ik
dacht dat jullie gerechten niet veel verschilden van de bekende asjkenazische schotels
uit Oost-Europa.”
Die tekortkoming is eindelijk rechtgezet met de toevoeging van tien
Nederlands-Joodse recepten in een apart
hoofdstuk. Maar die zijn rechtstreeks
overgenomen uit het boekje Lekker joods,
dat uw vriendin Jonah Freud schreef
ter gelegenheid van de gelijknamige
tentoonstelling. Heeft u ze eigenlijk
uitgeprobeerd?
„Nee. Ik had de recepten niet in het Engels.
Het is uiteindelijk allemaal wat gehaast
gegaan. Mijn Nederlandse uitgever, Martin
Fontijn, kwam naar Engeland met Jonahs
recepten. Ik heb toen een selectie gemaakt
van recepten die echt verschillen van de
asjkenazische gerechten die al in het boek
staan. Het is jammer dat uitgevers over het
algemeen niet happig zijn op het vernieuwen
van kookboeken. Dat vinden ze te kostbaar.
Terwijl een kookboek nooit af is. Ik ben veel
op reis en overal waar ik kom vertellen mensen me welke lokale klassiekers ik vergeten
ben.”

Fijnproever

Claudia Roden groeide op in Caïro in een
welgesteld gezin van Syrisch-Joodse komaf.
Tot haar vijftiende woonde ze in de chique
wijk Zamalek, op een eilandje in de Nijl.
Thuis werd Frans gesproken en op school
was Engels de voertaal. Van haar oppas leerde
Claudia Italiaans en dankzij haar oma kreeg
ze wat woordjes Ladino mee. De opkomst van
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‘In mijn
kookboeken
stonden nooit
plaatjes, terwijl
Yotams gerechten
van de pagina af
spatten’
Anwar Sadat maakte een einde aan de idylle
van Caïro, waar moslims, christenen en Joden vreedzaam samenleefden. Het gezin van
Claudia vluchtte naar Londen. Zelf woonde
ze toen al in Parijs, waar ze op een kostschool
zat aan de rand van de stad. Op een steenworp
afstand van waar afgelopen maand een terrorist een bloedbad aanrichtte in een kosjere
supermarkt.
Heeft de aanslag in Parijs u persoonlijk
geraakt?
„Ik was er bijzonder door ontdaan, meer dan
bij eerdere aanslagen. Mijn school stond in de
Porte de Vincennes. Tijdens de gijzeling kon
ik op televisie het oude schoolgebouw zien.
Na de aanslag in Brussel hoopte ik dat het
om een losstaand incident ging, maar dat is
helaas niet meer vol te houden. Het is moeilijk
te geloven dat het hierbij blijft. In Londen is
de beveiliging geweldig opgeschroefd. Mijn
kleindochter viert in maart haar bat mitswa
en ineens moeten we ons bezighouden met de

Leven uw kinderen en kleinkinderen
traditioneel Joods?
„Drie van mijn kleinkinderen volgen Joodse
lessen en spreken een woordje Hebreeuws.
Maar ze zijn niet orthodox en eten niet kosjer.
Op feestdagen gaan ze naar een conservatieve sjoel. Ik ben zelf niet religieus opgevoed,
in mijn jeugd kende ik geen leeftijdgenoten
die kosjer aten. Thuis werden veel traditioneel Joodse gerechten gegeten, zoals sofrito
en dafina, maar die werden met niet-kosjer
vlees bereid. Maar mijn grootouders waren
zeer orthodox, mijn overgrootvader was een
vooraanstaand kabbalist in Aleppo. Dus we
identificeerden ons met het Joodse leven, ik
kwam regelmatig in de synagoge. We leefden
een koloniaal leven, we gingen naar veel
clubs, die grotendeels uit Joden bestonden.
Toen ik jaren geleden jureerde in Masterchef hield de presentator van het televisieprogramma terwijl hij me introduceerde
mijn net verschenen boek De joodse keuken
omhoog. Vervolgens proefde en beoordeelde
ik gerechten met garnalen, krab en konijn.
Dat heeft me toen erg veel boze reacties opgeleverd. Maar mijn simpele antwoord is dat
ik seculier ben. Ik heb dat zelf nooit als een
probleem gezien. Alle Joden in Egypte aten
ham, inclusief onze opperrabbijn. Maar die
was blind en werd op feestjes vaak voor de
gek gehouden.”
Hoe was het om als tiener naar Engeland
te komen?
„Ik zag mezelf nog niet als fijnproever, maar
ik vond het vréselijk. Ik miste de gerechten
van mijn jeugd en in Engeland speelde eten
geen rol van betekenis. De maaltijden op
school waren niet te eten. Het was het minst
glamoureuze gespreksonderwerp denkbaar.
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Over seks en geld werd ook niet gepraat,
want die onderwerpen waren taboe in de
bekrompen Britse samenleving, maar eten
en drinken kwamen op de laatste plaats.
Gelukkig kon de Joodse hospita van het
huis waar ik met mijn broers woonde geweldig koken. De kaaskoek uit mijn boek is haar
recept. Ik heb altijd contact gehouden met
auntie Jane. Ze is 106 jaar oud geworden.”
Er is inmiddels veel veranderd. Engeland
brengt tegenwoordig de meest invloedrijke kookboekenschrijvers voort. Jamie
Oliver, Nigella Lawson, Gordon Ramsey en
Yotam Ottolenghi bepalen grotendeels
hoe en wat er wordt gekookt. Die culinaire
herrijzenis wordt regelmatig op uw conto
geschreven.
„Mijn boeken hebben een grote impact gehad. Gerechten als choemoes, techina, pita en
falafel zijn ontzettend populair in Engeland
en vaak krijg ik daar de credits voor. Dat is
misschien wat overdreven, maar het staat
vast dat de koks die je noemt mijn boeken
gebruiken als referentie. Yotam werd ooit in
een interview gevraagd welk kookboek hij
zou kiezen als hij er één mocht meenemen
naar een onbewoond eiland. Hij antwoordde
dat hij maar één boek nodig had en dat was
het mijne.
Yotam heeft een geweldige smaak.
Daardoor is het hem als eerste gelukt om de
keuken van het Midden-Oosten populair te
maken in het Westen. Dat komt ook omdat
hij zijn gerechten visueel aantrekkelijk weet
te presenteren. Dat is een groot verschil met
mijn tijd. In mijn kookboeken stonden nooit
plaatjes, terwijl Yotams gerechten van de
pagina
af spatten. Ik ben nu trouwens bezig aan
een nieuw boek over de keuken van het Midden-Oosten, dat rijk geïllustreerd wordt. Een
ander verschil met Yotam is dat hij werkt met
een groot team. Ik doe nog steeds alles alleen
en kook alles zelf.
Yotam beschouw ik als een goede vriend,
al is hij jonger dan mijn zoons. Toen ik mijn
been had gebroken, kwam hij me met zijn
zoontje eten brengen. Hij vraagt me niet om
raad, maar als hij een nieuw restaurant opent
dan kom ik proeven. Maar ik heb nog nooit
iets uit zijn boeken gekookt. Ik kook sowieso
nooit uit kookboeken”
Staat u nog elke dag thuis te koken?
„De laatste tijd heb ik weinig gekookt. Het
afgelopen half jaar heb ik bijna onafgebroken
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Claudia Roden in haar jonge jaren

‘Ik ben veel op reis
en overal waar
ik kom vertellen
mensen me welke
lokale klassiekers
ik vergeten ben’

gereisd. Ik was in Amerika, Italië, Gibraltar,
Ierland en ga nu naar Oostenrijk. Ik geef veel
lezingen en gastcolleges op universiteiten.
Maar als ik thuis ben en voor mezelf kook
dan houd ik het bij eenvoudige gerechtjes,
zoals een salade met olijfolie of een simpel
visje.”
Als u voortaan nog maar uit één van uw
eigen boeken mag koken, welke is het dan?
„Op dit moment zou ik zeggen De smaken van
Italië, maar dat komt vooral omdat ik druk
bezig ben geweest met het redigeren van dat
boek. Maar als je me het mes op de keel zet,
dan kies ik uiteindelijk toch voor het eten
van mijn jeugd. Dan gaat het tussen de Arabische en de Joodse keuken. Uiteindelijk kies
ik dan voor de laatste.” n
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