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Kanen met Krant

Bereiding

l	 Verhit een scheut olijfolie in een 
ruime hapjespan. Fruit de knof-
look en chilivlokken 1 minuut 
op halfhoog vuur. 

l	 Voeg de tomaten en het zout 
toe en laat goed heet worden. 
Breek een of twee eieren boven 
de saus en bestrooi met parme-
zaan. Doe de deksel schuin op 
de pan en laat 5 minuten sud-
deren. Het eiwit moet helemaal 
gestold zijn en de dooier nog 
vloeibaar. 

l	 Haal de pan van het vuur. 
Besprenkel met chiliolie en 
strooi er desgewenst nog wat 
parmezaan over. Serveer met 
het brood.

Voor 1 persoon

l	 1 kleine teen knoflook, geperst
l	 1 tl chilipepervlokken, vermalen
l	 1 blik tomatenblokjes (400 g)
l	 snuf zout 
l	 1–2 eieren 
l	 2–3 el parmezaan, geraspt
l	 chiliolie 
l	 robuust brood, om mee  

te dippen

Sjaksjoeka van Nigella

L
ang geleden, toen de helft van de huidige 
Ajaxselectie nog verwekt moest worden, 
parve nog minnich heette en het NIW nog 
op krantenpapier verscheen, was ik muzi-
kant. Mijn bandje gold als the next big thing, 
voornamelijk omdat van alle concurrerende 

groepjes wij het sacherijnigst konden kijken. We moch-
ten, veelbelovend als we waren, als enige niet-Britse 
band op het London Calling-festival in Paradiso spelen. 
De VPRO maakte opnames en zond die daags na het 
festival uit in het radioprogramma Club Lek.

De deejay kondigde ons aan als britpopband. Dat was 
niet naar mijn zin. De populariteit van Oasis, de boos-
aardige Beatlesreïncarnatie waar wij ons imago van 
hadden afgekeken, was alweer tanende. Onze nieuwe 
idolen kwamen uit Antwerpen, de stad waar we onze 
eerste plaat gingen opnemen. Halverwege het intro 
van ons eerste nummer belde ik dus de radiostudio, 
waar ik al zo vaak met demo’s was wezen leuren. Zoals 
verwacht klonk door de hoorn van mijn vaste telefoon 
de stem die kort daarvoor nog door de ether schalde. 
Bij de VPRO waren deejays tegelijkertijd telefoniste, 
portier en koffiejuffrouw. “Hoi Jaap, met Jiggle...” 

Het radioverslag van ons optreden was misschien 
wel toffer dan het spelen zelf. Het werk was gedaan, de 
zaal enthousiast geweest; vanavond gingen we zonder 
zenuwen van onszelf genieten. Het kon niet anders of 
alle bandleden hadden zich, al dan niet in gezelschap 
van familie en vrienden, rond hun radio opgesteld. 

Op mijn aandringen had Jaap beloofd niets te zeggen 
over mijn interventie, maar ik was er niet gerust op. 

“Je hoorde twee livenummers van de Amsterdamse 
band Lemming op London Calling. En ja hoor, dan 
kan je de klok erop gelijkzetten dat ze je gaan bellen. 
Om te zeggen dat je ze geen britpop mag noemen. Nou 
jongens, daar zakt mijn broek zo verschrikkelijk hard 
van af. Het ziet eruít als britpop, het ruíkt naar britpop, 
het smáákt naar britpop... dus tot nader order noem 
ik het britpop en dus geen alternatievige popmuziek 
met rafelrandjes en diepzinnige teksten. Verder niets 
mis mee, MAAR NU NIET MEER BELLEN!” De laatste 
staccato geproclameerde woorden gingen gepaard met 
vuistslagen op het mengpaneel en heel Nederland kon 
het horen. 

Twaalf ambachten en dertien ongelukken later gaan 
er jaren voorbij dat ik er niet aan terugdenk, maar bij 
het lezen van een post (we zijn weer terug in 2019) van 
Nigella Lawson galmde Jaaps radiotirade weer door 
mijn hoofd. Op Instagram had de Engelse kookdiva 
een foto van een pannetje sjaksjoeka geplaatst, maar 
ze noemde het Uova in Purgatorio. Dat kwam haar te 
staan op een stortvloed aan betweterige comments. 
Het in tomatensaus gepocheerde eitje oogde heus niet 
onsmakelijk, maar dit was doodnormale sjaksjoeka! 
Lawson sputterde tegen: niettegenstaande alle ogen-
schijnlijke gelijkenissen met sjaksjoeka was dit een 
authentiek Italiaans gerecht. Nou Nigella, dacht ik, 
het ziet eruít als sjaksjoeka, het ruíkt naar sjaksjoeka, 
het smáákt naar sjaksjoeka... dus tot nader order noem 
ik het sjaksjoeka en dus geen authentiekerige Uova in 
Purgatorio. 

Verder niets mis mee, hier is het recept.  n

culinair
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