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Mijn moeder kon niet koken. Ze kon het echt niet. 

Wat kon aanbranden, brandde aan, wat kon 

klonteren, klonterde en waar een vel kon verschijnen, 

daar was een vel. De opkomst van het conservenblik 

was voor haar en ons kinderen een geschenk uit de 

hemel. Nooit meer vezelige draadjes, glazige aard

appelen, harde stukken rabarber, samen gekoekte 

slierten vermicelli. Nasi en erwtensoep uit blik: we 

smulden ervan!

Klonten
griesmeelin de

tekst en foto Kees van der Bas 

We kunnen wel nostalgisch blijven doen, maar je had 

ook van die moeders die echt niet konden koken. 

Aangebrande pieperlucht was net zo gewoon als met 

zijn allen om de kachel zitten met de natte was op 

droogrekken er tussen. Kees van der Bas herinnert 

het zich helder.

Ik heb Bouillon beloofd een verhaal te 

maken over mijn moeders kooktalent. 

Toen ik deze eerste regels teruglas, 

vond ik het hard klinken. Was het 

echt zo erg? Navraag bij mijn broers en 

zussen resulteerde in een unanieme 

bevestiging; ze was geen keukenprinses.

Nu had ze het ook niet makkelijk. We 

spreken over een arbeidershuisje aan 

de rand van Gouda, in de schrale jaren 

vijftig. Mijn moeder kreeg uiteindelijk 

zeven drukke kinderen en had een 

echtgenoot die er alleen was als hem dat 

uitkwam. Het kwam hem vaak niet uit 

en dan was er - tja - ook geen geld. Het 
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vullen van zeven hongerige monden, 

driemaal daags, elke dag weer, moet 

voor mijn moeder een grote zorg zijn 

geweest. 

In hedendaagse termen zou je ons gezin 

misschien disfunctioneel noemen, maar 

dat is niet eerlijk want mijn moeder is er 

altijd voor ons geweest. En ook al was er 

te weinig geld en kenden we geen luxe 

of overvloed, echte honger heb ik nooit 

geleden. Er was altijd te eten. 

 Dit is eigenlijk een soort mosterd-

na-de-maaltijd-dankbaarheid, want 

mijn moeder heeft nooit iets gemerkt 

van enige waardering onzerzijds. Wat 

op tafel kwam werd in recordtijd naar 

binnen gewerkt. Nimmer een woord 

van dank of waardering, ook niet in die 

spaarzame gevallen dat het wél lekker 

was. Zal de gemiddelde maaltijd een 

kwartiertje hebben geduurd? Ik sluit het 

niet uit. Eten moest vlug, want buiten 

lokte het avontuur. Er stond een stelletje 

straatschoffies ongeduldig te wachten 

om een hut af te bouwen of te gaan 

vliegeren. Snel naar binnen schrokken 

dus, die hap. Opvreters noemde Ma ons. 

En dat waren we. 

 Termen als ontbijt, lunch, diner, 

dessert waren voor de gesitueerden. 

Wij aten brood of warm. We lepelden 

onze soep naar binnen en schepten in 

hetzelfde bord de aardappelen, groente 

en vlees. Jus in een kuiltje in het prakkie. 

Het toetje heette pap en ging in hetzelfde 

bord. Er werd niet bij gedronken.

 Dan was er de keuken. Of wat daar 

voor doorging. Een koudwaterkraan, 

een petroliestel en een tweepitter op gas 

die draaide als er munten in de gasmeter 

waren gegooid. Pannen met te dunne 

bodems. Geen oven, koelkast, kruidenrek 

of kookboeken. Nauwelijks specerijen en 

andere ingrediënten. Van alles wat er in 

die naoorlogse jaren al wel was, kocht mijn 

moeder noodgedwongen de goedkoopste 

kwaliteit.

 Er waren meer gezinnen in vergelijkbare 

omstandigheden, maar daar kwam vaak wel 

een smakelijke maaltijd op tafel. Hoe kon 

het dat bij ons de oliebollen mislukten, niet 

een keer, maar altijd? Dat de erwtensoep 

aanbrandde en de melk overkookte? Als 

we aardappelen-met-kaas aten trof alleen 

de geluksvogel een klont kaas op z’n bord, 

de anderen kregen kale aardappelen. 

Waarom werden de bruine bonen nooit 

lang genoeg geweld, zodat ze altijd te hard 

waren? Bruine bonen met spek en stroop: ik 

verheugde me er altijd op, maar het viel zo 

vaak tegen.

 Had mijn moeder helemaal geen 

kooktalent? Jawel, ze kon pannenkoeken 

bakken. Enorme stapels, gebakken op het 

cokeskacheltje in de woonkamer. Soms 

met appel of spek, meestal gewoon alleen 

maar pannenkoek. Ook was ze terecht trots 

op haar geheime recept voor stoofpeertjes. 

En ik was dol op haar eigengemaakte 

babbelaars.

Ik ben van 1947. De welvaart van de latere 

jaren vijftig brachten enorme veranderingen 

in huis. Mijn vader was meer thuis en 

begon goed te verdienen. Er kwam televisie, 

een auto, een koelkast. Een wc die je kon 

doortrekken en ook een douche. Eindelijk 

hoefde ik niet meer in de teil. Als jongste 

Enorme stapels, 

gebakken op het 

cokeskacheltje in de 

woonkamer.

Kees met moeder, broers en zusje in 1950
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Eieren met een naald 

onder en boven doorprik

ken en uitblazen. Toen 

mocht dat allemaal nog.

van de eerste vijf kinderen (het kleintje 

op de foto ben ik) zat ik altijd in het 

vuile, grijze van mijn voorgangers, 

keteltje warm water erbij en dan ging het 

best nog wel. 

De kolenkachel maakte plaats voor 

de gashaard. De mensen begonnen op 

vakantie te gaan. In het voorjaar kwamen 

op zondagmiddag de auto’s terug van de 

bollenvelden met bloemenslingers op 

de motorkap.

 Bij ons in Gouda ratelden elke 

donderdagochtend de paardenwagens 

van de boeren voorbij, volgeladen met 

volvette boerenkazen. Geen spannender 

sport er aan te gaan hangen en zo mee 

te liften naar school. Als de boer je in 

de gaten had, sloeg hij met de zweep 

naar achteren. Ik heb de littekens nog 

op mijn vingers staan. Maar de auto 

drong zich op en verdreef het beeld en 

geluid van de paardenkar uit de straat. 

De stoeten koetsjes, voor huwelijken en 

begrafenissen, verdwenen geruisloos.

 Een geluid dat ook verstierf was dat 

van de deurbel, en wat ging die vroeger 

vaak. Bijna alle aankopen werden aan 

de deur gedaan. De bakker, melkboer 

en groenteboer kwamen dagelijks. De 

huisbaas haalde elke week persoonlijk 

de huur op. De schillenboer en de 

voddenboer belden met regelmaat 

aan. En dan al die andere mannen aan 

de deur, die ergens geld voor wilden. 

De krantenman, de kolenboer, het 

ziekenfonds, de orgelman, de olieboer, 

allerlei collectes, de scharensliep, de 

begrafenisverzekering.

Mijn favoriet was Jan, de eierboer, die 

je altijd kon zien rondfietsen met twee 

overvolle emmers eieren aan zijn stuur. 

Om extra indruk op ons te maken, maakte 

hij vervaarlijk slingerende bewegingen, 

maar nooit heb ik hem een ei zien breken.

 Ons schrale thuismenu vulden wij 

zo inventief mogelijk aan. Appeltjes 

jatten was een favoriete sport. Werd je 

gepakt dan kreeg je klappen. Eerst van 

de boomgaardeigenaar en daarna van het 

thuisfront. De buurtagent regelde zijn 

kwesties met ons ook vaak met een ferme 

tik. We zwommen de Breevaart over naar 

de groenteveiling en vulden daar onze 

zwembroeken met wortelen en tomaten. 

Het gaf niet dat je wat verloor op de 

terugweg want er bleef genoeg over.

We hielpen de boeren en tuinders een 

paar uur met aardbeien of bonen plukken, 

of met uien rapen en kregen dan altijd 

wel een zak of mand eetbaars mee. We 

brachten de geit naar de bok of veegden 

de vloer bij de bakker. De beloning was 

een zak vol snippers van echte Goudse 

stroopwafels. En we visten. We maakten 

onze eigen hengel en brachten dan 

meestal een maaltje vis of paling thuis.

 De natuur was uitbundig aanwezig. Als 

de meester in het voorjaar ‘s morgens om 

stekelbaarsjes of salamanders vroeg voor 

het aquarium, dan kreeg hij die ‘s middags 

van meerdere kanten aangeboden. We 

verzamelden eieren uit nesten van zoveel 

mogelijk soorten vogels. Eieren met een 

naald onder en boven doorprikken en 

uitblazen. Toen mocht dat allemaal nog.

Onze kleine achtertuin leverde allerlei 

groente op, veel wortelen, aardappelen 

en ook bessen. Soms hadden we kippen, 

dan weer postduiven. Mijn vader deed 

mee aan duivenvluchten en minder 

goed presterende duiven gingen in de 

pan. We hadden ook konijnen, maar die 

aten we niet. Ik heb geen idee waarom. 

 Het voordeel van kind zijn in een 

arm gezin is, dat je je veel eerste keren 

herinnert. Ik weet nog goed hoe mijn 

eerste banaan smaakte, mijn eerste 

kroket, mijn eerst patatje met, mijn 

eerste biefstuk. Zulke smaakprimeurs 

raak je nooit meer kwijt. 

De komst van de chinees en de snackbar 

betekende in ons gezin de eerste 

kennismaking met eten dat niet uit eigen 

keuken kwam. Het werd al snel gewoon; 

chinees halen op vrijdag en naar de 

patatboer op zondag.

Uit eten? Met mijn ouders heb ik nooit 

in een restaurant gegeten, of bij anderen. 

Ik had nauwelijks tafelmanieren toen 

ik het huis verliet. Ik was 21 en ging op 

huwelijksreis. Drie dagen Valkenburg, 

aangeboden door mijn baas. De eerste 

avond in het restaurant werd ons vis 

geserveerd. Toen de ober informeerde of 

alles naar wens was, klaagde ik dat mijn 

mes niet scherp was. 

‘Dit is een visbestek, meneer, dus dit is 

een vismes,’ legde de ober uit.

‘Dat kan zo zijn, maar ik vind het bot.’ 

Een minuut later legde de ober, met een 

stoïcijns gezicht, een gewoon mes bij me 

neer.

Moeder had, om haar kinderen te 

kunnen voeden, op een fiets met houten 

banden naar de Veluwe moeten fietsen.

 Er zijn vele lessen gevolgd. Ik heb het 

in mijn leven veel beter gekregen dan 

mijn arme moeder, ik heb het zelfs beter 

gekregen dan ik ooit voor mogelijk had 

gehouden. En natuurlijk weet ik nu dat 

je wacht tot iedereen zijn eten voor zich 

heeft staan, hoe ik mijn wijnglas moet 

vasthouden en herken ik de geur van een 

truffel.

 Een enkele keer als ik aan tafel ga, met 

fonkelende glazen en goed gezelschap, 

denk ik even aan toen. Aan de scènes 

die ik veroorzaakte door te weigeren 

haar griesmeelpap te eten, vanwege het 

vel en de klonten. Door demonstratief 

een kwartier te prakken in de hutspot, 

om ook het allerkleinste stukje harde 

aardappel tot puree te vermorzelen.

Hoe ondankbaar ik geweest moet zijn 

in de ogen van mijn moeder. Ik had de 

Hongerwinter niet meegemaakt. De 

oudere kinderen wel en die aten alles 

op zonder klagen. Moeder had, om haar 

kinderen te kunnen voeden, op een fiets 

met houten banden naar de Veluwe 

moeten fietsen. Daar kocht ze voor te 

veel geld een zak met aardappelen, die 

op de terugtocht ook nog gestolen werd. 

Het zijn herinneringen die gepaard gaan 

met een licht schuldgevoel. Ik heb het 

haar nooit gezegd en nu kan het niet 

meer: Mam, sorry.

De krantenman, de 

kolenboer, het zieken

fonds, de orgelman, de 

olieboer, allerlei collec

tes, de scharensliep, de 

begrafenisverzekering.
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tekst Jurriaan Geldermans | foto’s Jurriaan 

Geldermans en l’Auberge du Pont de Collonges

zonder Monsieur Paul

Doch eerst een andere kwestie. Het is 

vloeken in de kerk, maar wat als de oude 

man ooit de kuiten strekt? Wat gebeurt 

er dan daar in de keuken? Zal chef-kok 

Christophe Muller stapje voor stapje de 

kaart van Monsieur Paul moderniseren? 

Wacht-ie een jaartje en gaan al die 

menu’s dan hup, zó de vuilnisbak in? 

Of is Paul Bocuse domweg heilig en zal 

l’Auberge du Pont de Collonges tot in 

den eeuwigheid, amen, exact zo blijven 

bestaan? Gelijk één grote reliekschrijn, 

waar overheen ooit een tweede Saint 

Paul’s Cathedral wordt gebouwd, maar 

dan een Franse?

Wie je ook diep in de blauwe kijkers 

kijkt in Collonges-au-Mont-d’Or, geen 

mens laat iets merken. Geen besmuikte 

jolijt achter de kachel als de zoveelste 

Bresse-kip-in-varkensblaas in de oven 

verdwijnt. Geen klaaglijke zucht van 

de kelner wanneer er weer een bord 

met garnaaltjes, zwemmend in Pouilly-

Fuissé wordt besteld. En geen verveeld 

gezicht voor de duizendste fan die een 

handtekening vraagt in het miljoenste 

kookboek van de meester. Dat laatste 

kan namelijk nog steeds hè, want Paul 

Bocuse is niet dood. De maestro zelf 

niet en het gelijknamige restaurant al 

helemaal niet. Nogmaals: l’Auberge du 

Pont de Collonges bruist.

Nu de grootmeester zelf nog maar zelden ten tonele verschijnt, rijst de 

vraag of zijn geest immer rondwaart in Collonges-au-Mont-d’Or. Het 

antwoord is ja, want l’Auberge du Pont de Collonges van Paul Bocuse bruist 

als altijd.

Bocuse
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zijn geweest van haar beroemde Bresse-

kip in varkensblaas, dat ze het recept op 

haar eigen spijskaart vermeldt. Net als 

Bocuse dat op zijn beurt doet, waardoor 

je nu nog altijd een ober ziet rondsjouwen 

met een zilveren dienblad, met daarop 

een reusachtig dinosaurus-ei. Althans, 

dat lijkt het, want zodra het scherpe mes 

van François Pipala erin prikt, scheurt 

het ei met een zucht open en blijkt het die 

opgeblazen blaas te zijn. Met in het hart 

een bleke Bresse-kip…

Filet de sole aux nouilles Fernand Point 

(zó jaren zestig, dit gerecht van tongfilet 

in een loodzware saus van boter, room 

en ei, met onderop lintpasta, tomaat 

en champignons. Geen wonder dat de 

bedenker, Fernand Point, zo zwaar was - 

67 euro).

In zijn hart - en vooral ook in zijn maag 

- is de grootste chef van de 20e eeuw 

door de jaren heen een klassieke kok die 

voortborduurt op de stijl van Auguste 

Escoffier, de grootste chef van de 19e 

eeuw. Net zoals hij voortploegt in de 

voren van zijn leermeester Fernand Point, 

bij wie de jonge Paul aan het begin van 

de jaren vijftig neerstrijkt. Maakte Mère 

Brazier eerder een diepe indruk op de 

kok-in-wording, de impressie van Point 

is verpletterend. Letterlijk ook, want 

Eerlijk is eerlijk, dat zou je niet 

verwachten van een eetgelegenheid die 

zo verweven is met het leven van de 

patron-cuisinier. Nu was de grootvader 

van Monsieur Paul al eigenaar van 

Restaurant Bocuse op dezelfde plaats, 

maar geen hond die dat nu nog zou 

weten als diens kleinzoon niet was 

uitgegroeid tot de beste chef-kok van de 

vorige eeuw. En als die beroemdheid 

zelf dan - ondanks het feit dat de kuiten 

dus nog niet zijn gestrekt - niet of 

nauwelijks meer door zijn eigen zaak 

flaneert om links en rechts een praatje te 

maken… Tsja, dan wordt het wel erg stil.

Of toch niet? Nee, toch niet. Want in 

de ruim 55 jaar dat Bocuse de pollepel 

zwaaide, smeedde hij zijn personeel 

tot een hechte club. Een familie bijna, 

die de sfeer bepaalt in de zaak. Een 

levendige sfeer, die al begint bij de 

entree, waar de roetzwarte piccolo 

Daniel zijn gasten stralend welkom 

heet. Eenmaal binnen, kijkt de beeltenis 

van de maestro zelf je overal aan: van 

de in koper gegoten handvaten die de 

chef verbeelden, tot de levensgrote 

schilderijen in de ontvangsthal. En 

verder steeds weer die naam op de 

borden en de glazen, de servetringen, 

het bestek en zelfs de botervloot. Op 

het parkeerterrein-maatje-Van-der-Valk 

kun je al niet om Bocuse heen, want 

zijn gepenseelde beeltenis kijkt je aan 

vanuit het raam op de eerste verdieping. 

Een trompe l’oeil, en misschien wel 

symbolisch.

Dat alles is een knap staaltje marketing. 

Maar het is tevens een eerbetoon aan 

het grootste gastronomische genie 

van de 20e eeuw, wiens drie sterren 

sinds 1965 onafgebroken stralen in de 

Guide Michelin. Doch denk niet dat die 

hommage er een stijve boel van maakt. 

Nee, restaurantdirecteur François Pipala 

is even voorkomend als vrolijk, even 

kundig als informeel. En is er één jarig, 

hoera, hoera, dan rolt Daniel zijn kleine 

draaiorgel de culinaire tempel in en 

speelt Bon anniversaire.

Het heilig vuur - tevens de titel van 

de biografie die Ève-Marie Zizza-Lalu 

over hem schreef - brandt dus volop, 

en dan is de menukaart nog niet eens 

opengeslagen. Want in die kaart, die 

de grote creaties van de meester toont, 

komt Paul Bocuse pas echt tot leven. De 

gerechten vertellen zijn historie. Vooruit 

dus, aan tafel!

Eerbetoon aan het 

grootste gastronomische 

genie van de 20e eeuw, 

wiens drie sterren sinds 

1965 onafgebroken stralen 

in de Guide Michelin.

Het zijn de moeders die 

tellen en niet de vaders. Je 

weet immers nooit zeker 

wie de vader is, zei Paul 

Bocuse ooit

De Soupes de moules aux pistils de 

safran Billy Bye (een lobbige, intens 

naar saffraan smakende mosselsoep, met 

tevens tonen van venkel - 50 euro).

De Elzas, 1944. Paul Bocuse is achttien 

jaar en wil zijn Frankrijk bevrijden. 

Dus meldt hij zich als vrijwilliger bij 

het legioen van Charles de Gaulle en 

wordt in de Elzas gelegerd. Daar raakt 

hij levensgevaarlijk gewond door 

Duits mitrailleurvuur en Amerikaanse 

geallieerden brengen hem meer dood 

dan levend naar het veldhospitaal. 

Om de jonge Fransman te redden 

dienen legerartsen hem liters bloed 

toe. Amerikaans bloed, ter plekke 

afgenomen van de soldaten in het kamp. 

Bocuse overleeft en zal zich de rest 

van zijn leven half Amerikaan voelen. 

Ofschoon de Fransman in hem het 

toch altijd wint: voor de zekerheid laat 

hij diezelfde Amerikaanse soldaten 

een Gallische haan op zijn schouder 

tatoeëren.

Volaille de Bresse en vessie Mère 

Fillioux (het is alsof je voor het eerst 

echt kip proeft! Maar het betreft hier 

dan ook de adellijke Bresse-kip in een 

varkensblaas, op de wijze van Mère 

Fillioux - 217 euro voor twee personen).

‘Het zijn de moeders die tellen en niet 

de vaders. Je weet immers nooit zeker 

wie de vader is’, zei Paul Bocuse ooit. 

En ja, zijn leven telt genoeg moeders. 

In de eerste plaats uiteraard zijn eigen 

maman Irma, maar ook Mère Brazier, 

bij wie de jonge cuisinier direct na de 

oorlog in dienst treedt om het vak te 

leren. Eugénie Brazier was in 1933 de 

eerste vrouw die drie sterren bij elkaar 

kookte. Zij leerde het vak van Mère 

Fillioux en ze moet zo onder de indruk 
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de patron-cuisinier van La Pyramide 

mat 1,92 meter, woog 165 kilo en had 

een buikomvang van 169 centimeter. 

Ofschoon hij dagelijks een magnum 

champagne naar binnen goot, was deze 

legende toevallig wel de bedenker van 

die tongfilet met noedels. Zijn leerling-

van-ooit vindt ‘m zo hemels dat-ie de 

creatie nog altijd op zijn eigen kaart heeft 

staan.

Soupe aux truffes noires VGE 

(fantastisch geurige soep van groenten, 

runderbouillon, fois gras en zwarte 

truffel, afgedekt met een kapje van 

bladerdeeg, waardoor geen zuchtje 

lekkers verloren gaat - 82 euro).

Het bekendste gerecht van Paul Bocuse, 

dat verhaalt van torenhoge roem. De 

letters VGE zijn de initialen van Valéry 

Giscard d’Estaing, Frankrijks president 

van 1974 tot 1981. Hij was slank, die 

Valéry, maar het moet een lekkerbek zijn 

geweest. Want een van de eerste dingen 

die hij doet als eerste man van La Douce 

France, is Bocuse tot ridder slaan van 

het Legioen van Eer. Dat gebeurt op 25 

februari 1975 op het Elysée, in het bijzijn 

van Pauls beste vrienden-van-achter-

de kachel, die hem helpen de lunch te 

bereiden: de gebroeders Troisgros (die 

voor de gelegenheid hun vermaarde 

zalm in zuringsaus bedenken), de 

gebroeders Haeberlin en zo nog een 

heel stel. Hoogtepunt is die soep van 

de kersverse Chevalier du Légion 

d’honneur. Als Giscard d’Estaing vraagt 

hoe hij de met bladerdeeg afgedekte 

bouillon moet eten, flapt Bocuse 

eruit: ‘On casse la croûte, monsieur le 

président!’ Letterlijk betekent dat: je 

breekt de korst, maar het is tegelijk een 

grap: een casse-croûte is wat wij een 

tussendoortje zouden noemen.

Le dessert (nagerechten tot je erbij 

neervalt - 29 euro).

De trolleys vol suikerwaar verhalen 

van de zoete nachten met die ándere 

casse-croûtes: zijn twee maîtresses, die 

naar verluidt, goed overweg konden 

met de enige echte Madame Bocuse. 

Doch het zoet van de toet verwijst tevens 

naar Monsieur Pauls tweede passie: 

het draaiorgel van zijn kinderjaren. 

Speelt piccolo Daniel voor elke jarige 

job op de kleinste van Bocuses orgels, 

in het feestzalencomplex l’Abbaye 

de Collonges prijkt het grootste 

draaiorgel van Europa. En wie is de chef 

d’orchestre van al die trommelende 

en fluitende poppetjes? Wie zwaait de 

pollepel in plaats van het dirigeerstokje? 

Precies, de man die nimmer de hand 

losliet van het kind dat hij ooit was. De 

onsterfelijke Saint Bocuse.

En dan... moe, maar toch.

Paul Bocuse laat zich tegenwoordig 

nog maar zelden zien in zijn eigen 

Auberge. Op 11 februari werd hij 88 

jaar en sinds 2010 lijdt hij aan de ziekte 

van Parkinson. Zo rijzig als zijn gestalte 

vroeger was, zo fragiel is hij nu. Zijn 

gezicht is bleek en hij is moe. Doodmoe.

Dus komt Monsieur Paul, zoals iedereen 

in Lyon hem noemt, zelden in zijn 

eigen restaurant. Noch in zijn eigen 

keuken, waar Christophe Muller alweer 

jarenlang de scepter zwaait. Behalve dan 

voor Bouillon!, want daar is de maestro 

dan toch weer even. Niet tussen de 

andere gasten, maar bij de passage van 

zijn oude cuisine. En hij wil ook best een 

paar vragen beantwoorden.

Over het feit dat hij zelf niet meer achter 

de kachel staat. Hij mist het, zegt hij. 

Maar zijn gerechten vertellen nu het 

verhaal van zijn leven. Zoals die soupe 

de moules Billy Bye. Genoemd naar een 

officier van het Amerikaanse leger, die 

na de landing in Normandië mosselsoep 

at en vervolgens salueerde naar de 

oceaan en ‘bye’ riep. 

‘Zie het als een hommage aan de 

geallieerden. Zonder hen hadden we nu 

hier niet gezeten’, zegt Monsieur Paul 

met zwakke stem.

Er zijn meer mooie herinneringen. Zoals 

die aan de soupe VGE, genoemd naar 

president Valéry Giscard d’Estaing. Of 

aan zijn Japanse vriend Shizou Tsuji, die 

hij de andere keizer noemt. En zelfs aan 

de Amerikaanse kookboekenschrijfster 

Julia Child.

Maar als het verleden ons helpt het 

heden en de toekomst te begrijpen, 

wat ís dan die toekomst van de Franse 

keuken? 

Bocuse: ‘Er ís steeds minder zoiets als 

de Franse keuken. Het is eerder een 

kookstijl met invloeden vanuit alle 

werelddelen. Denk aan Afrika, doch 

vooral ook aan Azië, met zijn Japanse en 

Chinese gastronomie. Maar wat ook de 

invloed, het komt altijd weer neer op het 

gebruik van de beste producten en op de 

kennis van hoe je iets moet maken. Nog 

los van het feit dát je het dan ook zo moet 

maken.’

Nou ja, dat deed-ie in elk geval zelf…
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‘Lief, je bent om op te eten’, fluisterde ik en 

streelde de haren uit haar nek. Ik kuste haar: 

‘Snoepje, mijn duifje.’ Ze lachte slaperig. Ik 

wilde haar passie proeven en beet haar daar 

waar  alle zenuwen samenkomen en taal 

verdwijnt. Maar ze had aan een half, 

gefluisterd woord genoeg. ‘Oh mijn lief, 

mijn zoet...’ Ik betastte haar met mijn 

handen en tanden, de hele zaterdagochtend 

tot aan het veel te late ontbijt.

tekst en foto Henk Bente Aalbersberg | illustratie Angela de Vrede

Over de 

Maar ik wilde méér dan dat! Mijn 

lief met huid en haar verslinden. De 

vertedering, om haar te verteren. ‘Wat 

ben je lekker’, zei ik zacht en dacht: 

eten en gegeten te worden, bijten en 

gebeten worden. Omdat eten de ultieme 

intimiteit moet zijn. Het bitter van de 

resten van het parfum van gisteravond, 

het verre zuur van de nacht. Ik proefde 

het zout van haar zweet met de papillen 

op het puntje van mijn tong, maar meer 

nog met mijn zenuwen die vonkten tot 

in het donker van mijn brein. Dit is liefde, 

hijgde ik in het ritme van haar hart. Dit is 

de smaak van de liefde zelf!

Zesendertig zaterdagen, sindsdien, maar 

ik heb ze niet hoeven tellen. Boven lig jij 

aan je moeders borst en buiten zindert de 

zomer. Mijn gedachten buitelen als een 

kalf door de weilanden. Je tante is al boven 

om de kraamzorg van wie ik steeds weer de 

naam vergeet te helpen. Je gloednieuwe 

grootouders zijn onderweg uit Frankrijk 

en ik kijk mezelf verbaasd aan in de 

weer  spiegeling van het keukenraam. Ik zie 

mezelf stralen en gelukkig grijnzen. 

Vrienden komen vanavond voor de 

champagne die hoort bij een geboorte en 

op het aanrecht staat het geboortesuiker. 

Moeizaam heb ik de snoepjes in flesjes 

verpakt. Ook zo’n traditie; in de zeven-

tiende eeuw kregen kinderen zo’n flesje 

om het snoepgoed uit de smalle hals te 

peuteren. Een zoete verwijzing naar het 

nauwe geboortekanaal. In mijn keuken 

geen beschuit met muisjes uit een 

kartonnen doosje. Gisteren maakte ik de 

geschenken zelf van de beste amandelen. 

Om toch iets van de Hollandse traditie te 

bewaren, voegde ik anijsolie toe. In de 

tong... 
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middeleeuwen was het een kostbaar 

geneesmiddel dat zou helpen de 

baar moeder te herstellen. Ik lach hardop, 

als ik bedenk dat het ook bedoeld was om 

de melk op gang te brengen na de 

geboorte. En dan bloos ik, omdat ik 

plotseling de smaak proef van die melk. 

Dat heerlijke zoet, op de plek waar passie 

overheerste. En plotseling lijkt het lang 

geleden, die wonderlijke weken waarin 

ik van een man in een vader veranderde. 

En zij, van mijn prooi, in de moeder van 

mijn kind.

Een enkele druppel zoet. Omdat van 

de vier basissmaken, zoet de smaak 

van liefde is. Dat is meer dan een dom 

gedicht of een gedachte. Maanden heb 

ik toegekeken hoe je groeide. Met mijn 

wang op haar huid, voelde ik je zoekend 

zwemmen in die wonderlijke warme 

wereld. En ik wist wat er gebeurde. Al 

vanaf de vierde week ontwikkelde zich 

het begin van je tong. 

Niet meer dan een knobbeltje tussen de 

kieuwbogen die herinneren aan onze 

oorspong in het water. En ik stelde me 

voor hoe je vier hersenzenuwen groeiden 

vanuit het diepst van je brein. Ik zag voor 

me hoe ze vertakten, verfijnden, tastten 

als de wortels van een  boom. Zoekend, 

naar de miljoenen smaakknoppen op je 

tong. Zes maanden was je, toen proefde je 

voor het eerst. Je dronk het vruchtwater, 

met je mond wijd open. Je dronk niet 

omdat je dorst had, maar alleen om te 

proeven. Om te leren het zoet van het zuur 

te onderscheiden en het bitter van het 

zout. En ik? Ik gaf je moeder honderden 

gerechtjes te eten. Tientallen heel 

precieze smaakjes zodat jouw smaak, je 

brein, zich zou ontwikkelen. En ik kookte 

zoet, omdat ik wist dat - nog voor jouw 

eerste gedachte - de smaak van liefde je 

voorkeur heeft.

Liefde gaat door de maag. Maar meer nog 

door de hersenen die kleur, geur en smaak 

verbinden. De thalamus is evolutionair 

een van de oudste delen van de hersenen. 

Het verbindt je zintuigen met de 

hersenschors waar alle indrukken van je 

leven worden geïnterpreteerd en vertaald 

naar een veelheid van associaties. Het 

is de verbinding tussen je papillen en 

de kunst van het proeven. Alles wat je 

moeder at en jij in dat vruchtwater vond, 

werd door de thalamus doorgestuurd naar 

de primaire cortexgebieden en dan in 

de hersenschors vergeleken met eerdere 

ervaringen. Met elk gerecht dat ik maakte, 

elke herinnering, kreeg smaak meer 

betekenis.

Liefde is een kwestie van smaak, 

bedacht ik de dag toen ik hoorde dat je 

kwam. Misschien dat ik je moeder nog 

eens opbiecht, dat ik een paar weken 

geleden haar oma heb gebeld. ‘Hier in 

de Pyreneeën waren we te arm om zoiets 

weg te gooien’, grinnikte ze toen ik het 

haar vroeg. Het was lang genoeg stil om 

me haar in de keuken van haar huisje 

aan de rand van het dorp voor te stellen. 

‘Ze werden aan een boom gespijkerd...’ 

herinnerde ze zich. Ik dacht aan de oude 

notenbomen voor haar huis en stelde 

me Madame B voor in de keuken. Haar 

telefoon met het lange snoer onder 

haar oor gedrukt terwijl ze voer voor 

haar ganzen mengde. Ik wist dat ik haar 

gedachten niet moest onderbreken en 

wachtte. ‘Je at van je eerste, hier in de 

streek. Een tante maakte het voor je, op 

de dag van de geboorte.’

‘Alleen de eerste?’ vroeg ik gespannen.

‘De anderen kan ik me niet herinneren. 

Alleen Michel, mijn eerste.’ Michel 

was haar oudste zoon die nu onderweg 

was naar zijn eerste kleinzoon. ‘Brood 

erbij, uien, én een groot glas cider. Heel 

versterkend. Een beetje als lever – maar 

zoeter dan varken’, zei ze met haar harde 

accent. Ze zuchtte: ‘Ik weet niet of ze dat 

nu nog eten. Ze zullen het wel voor de 

honden gooien.’ Het klonk of het haar 

speet. Misschien niet eens vanwege de 

traditie, maar vooral vanwege de smaak.

Boven, in onze slaapkamer lig je bij je 

moeder. Na al die maanden is je moeder 

opeens meer dan een lopend buffet 

met zuurstof, vetten en vitaminen. Na 

een minuut al vond je de weg naar haar 

borst. Je proefde en dronk en door dat 

dorstig zuigen kwam de nageboorte los. 

Een concentraat van voedingstoffen 

en hormonen. Een morning-after pil, 

maar dan maanden te laat zou je kunnen 

zeggen. De meeste zoogdieren eten hun 

eigen placenta, placentofagie wordt 

het genoemd. Het zou de band tussen 

moeder en kind versterken.  Maar 

placenta is een te medische term voor 

zoiets moois als het vlees van mijn vlees, 

het bloed van mijn bloed. Het tweede 

kind, zo noemen ze de placenta in 

Marokko. En omdat smaak mijn religie 

is en traditie mijn taal, kan ik niet anders 

doen, dan wat al eeuwen gebruik was op 

het platteland. Terwijl jullie sliepen, heb 

ik de oven voorverwarmd op 250 graden. 

Ik heb de placenta schoongespoeld 

en de restanten van de navelstreng 

weggesneden. Daarna heb ik hem boven 

een bad van limoengras, gember en 

peper gestoomd alsof het een lever was. 

Ik hang de plakken in de oven en schenk 

mezelf een glas wijn in. Ik schat dat het 

een uur of vier zal duren voor het tweede 

kind droog, kruimelig en donkerrood is.

Niemand hoeft er iets van te weten, 

behalve je overgrootmoeder in de 

Pyreneeën. Ik vermaal het tot een 

poeder dat ik volgend jaar pas gebruik. 

Ik ben van plan het elk jaar, beetje 

bij beetje, door het beslag van jouw 

verjaardagcakes te mengen. Jouw 

jaarlijkse moederkoek. De smaak is 

metalig, die moeilijk te beschrijven 

vijfde smaak. De vijfde toevoeging 

aan het palet dat mensen als ik liefde 

noemen. Want liefde gaat over de tong. 

Morgen doe ik de geboortekaartjes op de 

bus en ik verwacht een paar vragen over 

je tweede naam. Umami, heerlijkheid.

Lingua, 25 weken
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Na al die maanden is je 

moeder opeens meer dan 

een lopend buffet met zuur

stof, vetten en vitaminen


