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Voor Jon, uit gedeelde liefde voor de historie.
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De schepper heeft de mens veroordeeld tot eten om in leven te blijven.
Hij nodigt hem daartoe uit door de eetlust en beloont hem met genot.
Brillat-Savarin (1755-1862)

Wina Born, Eten door de eeuwen

7

Inleiding
Twee machtige drijveren houden het leven in stand en stuwen het voort: de drang
tot instandhouding van het individu en de drang tot instandhouding van de soort. De
laatste manifesteert zich slechts in een bepaalde levensperiode en dan nog niet eens
altijd. De eerste echter, de behoefte aan eten en drinken, begeleidt elk levend wezen
dag-in, dag-uit vanaf zijn eerste levenskreet.
Het is nog altijd een open vraag wanneer het aapachtige wezen, waaruit wij zijn
geëvolueerd, als mens beschouwd mag worden. Ik geloof, dat het antwoord eenvoudig
is. Vanaf het moment dat dit wezen zich ervan bewust werd dat het genot van eten
en drinken niet alléén bestond uit een verzadigd gevoel en een geleste dorst, maar
dat dit ook op zichzelf een genot kon zijn, een genot waarin variatie mogelijk was
en dat hij zijn smaak- en reukzin kon gebruiken om er plezier van te hebben, werd
de aapachtige mens. En toen hij ontdekte, dat men het genot van eten en drinken kon
verhogen door er moeite voor te doen, zette hij de eerste stap naar de cultuur.
Het is opmerkelijk, dat er in de vele duizenden jaren sinds dit allereerste begin
van eetcultuur in wezen maar zo weinig veranderd is in voedsel en
bereidingstechnieken. Er zijn maar twee echt ingrijpende veranderingen geweest: de
Neolithische landbouwrevolutie van omstreeks tienduizend jaar geleden, toen de
mens van jager-verzamelaar landbouwer en veeteler werd en niet meer in de natuur
leefde, maar zich er tegenover ging stellen om de natuur aan zich dienstbaar te maken
en de technische revolutie van de allerlaatste tijd die ons in staat stelt ons eten niet
meer door de warmte van vuur te bereiden, maar door straling en die de mogelijkheid
van synthetisch voedsel heeft geopend.
In de loop van de laatste tienduizend jaar zijn er nauwelijks nieuwe
voedingsmiddelen bij gekomen. De variaties liggen in de verschillende klimaten en
onze overrompelende keuze aan voedingsmiddelen is
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alleen maar te danken aan de ongekende transportmogelijkheden en
conserveringstechnieken, niet aan nieuwe ontdekkingen. Vlees en vis, granen,
groenten en vruchten, men at dit tienduizend jaar geleden en men eet het nu. De
menselijke smaak is conservatief. Het tot capsules gecomprimeerde voedsel dat
astronauten meenemen de ruimte in heeft men de smaak gegeven van gebakken spek,
eieren en biefstuk. Emigranten nemen altijd hun eigen manier van voedsel bereiden
mee naar het nieuwe land.
In verschillende culturen en op verschillende plaatsen in de wereld, die op geen
enkele manier contact met elkaar hebben, ontstaan toch altijd weer dezelfde vormen
van eten en drinken. Brij en brood zijn universeel, alleen de graansoorten verschillen.
Ook combinaties van granen en bonen, van groenten en vlees zijn universeel.
Instinctief worden vaak de uit voedingsoogpunt juiste combinaties gekozen.
Ook de behoefte aan alcohol schijnt universeel te zijn. Er zijn maar heel weinig
volkeren die geen roesgevende drank kennen, hoe primitief ook. Overal waar graan
verbouwd wordt, wordt een soort bier gebrouwen, en de vindingrijkheid om bepaalde
dingen tot gisting te brengen, is schier onbegrensd.
Alleen de sterke hand van de islam heeft kans gezien alcohol uit te bannen, maar
daar kwamen dan wel koffie en tabak voor in de plaats en de alcohol bleef toch in
het verborgene.
Waar een verfijnde cultuur zich ontwikkelde, splitste de kookkunst zich in enerzijds
de keuken van de vrouwen die als dagelijkse plicht moesten zorgen voor man en
kinderen, en anderzijds in de mannenkeuken van beroepskoks voor de rijken en
machtigen, die diende tot verhoging van status en prestige. De vrouwenkeuken was
noodgedwongen zuinig met tijd en voedingsmiddelen en bleef conservatief omdat
er met traditionele grondstoffen, vaak van eigen land, gewerkt moest worden. De
mannenkeuken van de beroepskoks kon echter royaal zijn met dure en moeilijk te
krijgen delicatessen en hoefde geen moeite te schuwen, aangezien de beroepskok
alle hulp kon krijgen die hij wenste. Hij kon naar hartelust experimenteren, aangezien
van hem steeds iets nieuws, steeds fijnere tongstrelingen, verwacht werd.
Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Behalve in de meest primitieve
samenlevingen kent men overal de prestigekeuken van de beroepskoks - in onze tijd
in restaurants - en de eenvoudige keuken thuis.
Er heeft altijd een wisselwerking bestaan tussen beide. In een land
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met een hechte culinaire cultuur zoals Frankrijk heeft de kokskeuken altijd inspiratie
geput uit de traditionele vrouwenkeuken en nog altijd vernieuwt de Franse keuken
zich uit die bron. Omgekeerd sijpelt het raffinement van de kokskeuken door naar
de keuken van alledag.
In de lange loop der eeuwen hebben allerlei keukentradities elkaar beïnvloed en
nieuwe elementen opgenomen. De kookkunst van bepaalde volkeren is ingrijpend
beïnvloed door godsdienstige taboes, er zijn oorlogen gevoerd om bepaalde fel
begeerde lekkernijen, op zoek naar zeldzame smaken waagde men zich in gevaarlijke
ondernemingen. In zijn begeerte naar bepaalde gerechten heeft de mens diersoorten
uitgeroeid of bijna uitgeroeid.
Eten en drinken hebben schilders, dichters en muzikanten geïnspireerd. De meest
walgelijke schranspartijen hebben bestaan naast vale armoede, honger en ascetische
soberheid. De kookkunst heeft de grote golfbewegingen van de cultuur op de voet
gevolgd, tijden van opkomst, bloei en neergang en decadentie beleefd. En na elke
ondergang in decadentie kwam er weer een nieuwe cyclus.
Cultuur is - heel eenvoudig gezegd - ontstaan uit de behoefte om wat onvermijdelijk
is tot schoonheid te maken, een behoefte die ons tot mens gemaakt heeft. Kookkunst
en religie waren de eerste vormen van cultuur die de mens creëerde, en zijn het diepst
geworteld. De geschiedenis van de culinaire cultuur is de geschiedenis van de mens.
Ik heb mij in dit boek beperkt tot de culinaire cultuur van onze Westerse wereld en
de bronnen daarvan in het Midden-Oosten. Niet omdat er buiten onze Westerse
wereld geen interessante culinaire cultuur zou bestaan - dit is uiteraard niet het geval,
denken we slechts aan China en India - maar, omdat ik mij nu eenmaal beperken
moest en omdat de Westerse wereld onze wereld is, hoe groot ook de invloeden uit
andere werelden waren en zullen blijven.
‘Uit de stenen van het verleden bouwt men de trap naar de toekomst,’ zegt een
Georgisch spreekwoord. Dat dit ook geldt voor wat wij dagelijks eten en drinken,
heb ik in dit boek willen aantonen.
Winter 1989,
Wina Born
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Hoofdstuk I
Vuur en graan
De basis wordt gelegd.
Toen onze verre voorouders uit hun bomen afdaalden naar de vaste grond en daarmee
hun eenzijdige dieet van vruchten en af en toe een eitje opgaven, moesten ze zich op
een andere manier dan tot dusver voortbewegen. Het aapachtige wezen werd van
boombewoner aardebewoner, ging rechtop lopen en voedsel op de grond zoeken.
Hij werd alleseter. Hij ging wortels en knollen opgraven, verschalkte kleine dieren
als slakken, hagedissen, insekten. En op een dag ontdekte hij dat hij ook grotere
dieren tot zijn prooi kon maken door ze met kracht een steen naar de kop te gooien.
Hij ontdekte het werktuig, dat hem, slecht toegerust als hij was zonder klauwen en
zonder roofdierengebit, kon helpen in de strijd om het bestaan.
In China zijn restanten gevonden van één van onze oudste menselijke voorouders,
de Pekingman, die een half miljoen jaar geleden leefde. Hij kende wel vuur, maar
kon het niet zelf maken. Het toevalsvuur dat hij vond werd gebruikt om zijn jachtbuit,
voornamelijk herten en reeën, te roosteren. En was er geen vuur, dan at hij rauw
vlees en hakte met een steen de botten open om het merg eruit te schrapen. Het heeft
na de ontdekking van het vuur als mogelijkheid om zich bij te koesteren en voedsel
aangenamer van smaak te maken, nog heel lang geduurd voor de mens het vuur ook
wist te onderwerpen door zelf vuur te maken. Niet voor niets verhalen oude mythen
hoe eens het vuur van de goden gestolen werd.
Dank zij het vuur wist de mens verschillende ijstijden te overleven. Met zijn vrijwel
onbehaarde lichaam was hij onbeschermd tegen de kou, maar hij zag kans zijn beter
bedeelde medeschepselen te beroven van hun pels en zich in zijn hol bij een vuur
terug te trekken.
Zijn menu was vrij eentonig: rendierbout, oeros en misschien af en toe een
mammoet die voor een hele stam voedsel voor weken kon geven. Het koude klimaat
tijdens de ijstijden zorgde ervoor dat men vlees lang goed kon houden.

Wina Born, Eten door de eeuwen

11
Waarschijnlijk werd het vlees niet alleen boven open vuur geroosterd, maar ook
gebraden, zoals nog altijd gebeurt in Afrika, in Zuid-Amerika en bij rondtrekkende
zigeuners: door een kuil te graven, deze te bekleden met platte stenen, daarin een
vuur te stoken, dit te laten uitbranden en dan het vlees tussen de gloeiende stenen,
afgedekt met takken, te laten braden. Uit vondsten in grotten in Iran is gebleken, dat
daar mensen van het Neanderthaltype al kruiden hebben gebruikt bij het roosteren
van vlees.
Sommige antropologen, zoals Carletom Coon, nemen aan dat de beschaving is
ontstaan door het eten van gaar vlees, waarop mén niet zo lang hoefde te kauwen,
waardoor er tijd overbleef om te denken en werktuigen te verbeteren. Een nogal
vreemde stelling, want ten eerste kan men kauwend heel goed nadenken, en bovendien
kost ook roosteren tijd. Het is veel waarschijnlijker dat het genot van geroosterd
vlees de mens aanzette tot verovering en vergroting van het genot en dat daarop de
beschaving is gebouwd.
Door het overschakelen van eenvoudig verzamelen op de jacht heeft de mens
geleerd samen te werken, een plan op te stellen, vooruit te denken en te organiseren.
Dit leert ons de rots van Solutré in Oost-Frankrijk, waar groepen jagers omstreeks
vijftigduizend jaar geleden gezamenlijk wilde paardenkudden de flauw oplopende
glooiing van de rots opdreven, waarna de paarden in dolle ren over de stelle rand in
de afgrond stortten en men beneden de paardebiefstuk maar voor het oprapen had.
Uit de botten die men in Franse grotten heeft gevonden, is gebleken dat de
Cro-Magnonmensen hun jachtbuit volgens een bepaald plan uitbeenden, en het merg
uit de botten niet alleen als voedsel maar ook als brandstof voor verlichting gebruikten.
De prachtige grotschilderingen in de grotten van Lascaux en Les Eyzies en het
Spaanse Altamira zijn gemaakt bij het licht van een walmende mergpijp. Deze
grotschilderingen zijn de oudste vorm van kunst die we kennen en ze zijn ontstaan,
omdat men langs magische weg, door het afbeelden van de dieren die men wilde
buitmaken en door het afbeelden van drachtige dieren die nieuwe jachtbuit beloven,
een overvloedige jacht wilde afdwingen. We kennen de rituelen niet, maar we zien
wel de schoonheid, zoveel duizenden jaren geleden ontstaan.
Behalve het braden in een kuil, het roosteren door kleine stukken vlees aan takken
te rijgen en die in een kring om het vuur in de grond te steken - zoals de herders op
Sardinië nog altijd vlees roosteren - of het braden, in grote bladeren gewikkeld, in
de hete as van het vuur,
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wat ook nog op verschillende plaatsen in de wereld gebeurt, moet ook het koken al
heel oud zijn.
Waar water was werd gevist. Aanvankelijk op de kattenmanier door een visje met
de hand uit het water te slaan. Maar men zal al gauw op het idee van de vishaak
gekomen zijn - misschien ook omdat men gezien had hoe dieren een klauw gebruiken.
Aanvankelijk gebruikte men hiervoor een stevige doorn, misschien ook een
dierenklauwtje, maar later kwamen er haken van been, waarvan er heel veel zijn
gevonden. En nog later werden dit fijnbewerkte harpoenen. Misschien heeft het
vissen de mens op het idee gebracht voedsel in water te koken.
Het Paleolithicum, de oude steentijd, die tot ongeveer tienduizend jaar v.Chr. heeft
geduurd, kende geen aardewerk. Maar het is waarschijnlijk, dat men dieremagen
gebruikt heeft om te koken. Voor Lappen en Eskimo's is een rendier- of karieboemaag
met halfverteerd rendiermos een delicatesse (en vitaminenbron). Het is aannemelijk
dat ook de ijstijdmens dit ontdekt heeft. Zo kan men op het idee zijn gekomen vlees
en plantedelen in een maag boven het vuur te hangen of in een gloeiende kuil te
leggen. Ofwel, men vulde een uitgeholde boomstam met water, gooide daarin hete
stenen waardoor het water heet werd en liet er dan een gevulde dieremaag in zakken.
Op sommige eilanden in de Stille Zuidzee wordt dit nog altijd gedaan. Trouwens,
het koken in een dieremaag is ook tot op de dag van vandaag gebruikelijk gebleven.
Aziatische ruitervolken deden het - voor een ruitervolk is een maag uiteraard veel
praktischer dan zwaar en breekbaar aardewerk - en het nationale Schotse gerecht, de
haggis, altijd feestelijk opgediend voorafgegaan door een doedelzakspeler, is niets
anders dan een schapemaag, gevuld met schapelever en -hart, schapevet en havermeel,
in water gekookt. Een gerecht van onzegbare ouderdom. Ook worst behoort tot dit
type gerechten.
In die verre oertijd zijn er verschillende ideeën ontstaan, die hun oorsprong vonden
in de barre strijd om het bestaan, en die nog altijd leven.
Zoals het gevoel van mannelijke suprematie. Jachtbuit was moeilijk te veroveren,
er was lichaamskracht, behendigheid en uithoudingsvermogen voor nodig, terwijl
het zoeken van noten, wortels en paddestoelen in de nabijheid van de nederzetting
eenvoudig was. Zelfs kinderen en gebrekkige bejaarden konden het. Vlees kreeg
daarom status, werd hoger gewaardeerd voedsel dan planten en vruchten. De man
die het vlees thuisbracht, ging zich verheven voelen boven de
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vrouw, die, doordat ze zwanger was of kinderen zoogde of kinderen om zich heen
had niet mee op jacht kon gaan en dicht bij huis verzamelde. De man die kans zag
het beste en meeste vlees te veroveren, werd een leider aan wie men zich onderwierp.
Aangezien echter geluk bij jacht en visvangst wisselvallig is, ontstond de noodzaak
van delen. Wie de ene dag geluk heeft, kan de andere dag pech hebben en dit kan
iedereen overkomen.
Van zijn overvloed meedelen met een ander die niets heeft, vormde een verzekering
voor slechte dagen. De mens werd een sociaal wezen dat begreep dat men goede
vrienden met zijn naaste moet blijven, omdat men die niet alleen nodig heeft om mee
samen te werken, maar misschien ook in tijden van tegenslag. Men leerde solidariteit
en kameraadschap en er ontstond familiebesef.
Toen het ijs zich na de laatste ijstijd, tussen 10.000 en 8000 v.Chr. ging terugtrekken
en het klimaat vriendelijker werd, verschenen de eerste wouden waar toendra geweest
was. De natuurlijke omstandigheden werden minder bar, de mens kreeg een andere
kijk op de wereld. Hij werd zich meer bewust van zichzelf en van de macht die hij
over de natuur kon hebben. Tekenend daarvoor is, dat omstreeks deze tijd de mens
zichzelf gaat uitbeelden, hij gaat zich zien als persoonlijkheid. In Oost-Spanje zijn
vele grottekeningen gevonden waarop de mens zichzelf afbeeldt op jacht en tijdens
rituele dansen, maar ook dat hij macht uitoefent over medemensen. Er zijn tekeningen
waarop een groep mensen een medemens ter dood brengt, misschien als offer. Hij
ziet ook het dier niet meer uitsluitend als buit om van zijn pels te ontdoen en op te
eten, maar het levende dier wordt belangrijk. Er zijn grottekeningen waarop een man
een honingraat van wilde bijen uit een boom haalt, en het eerste huisdier van de mens
is een helper op de jacht: de hond. Onze hond stamt af van de Europese wolf, en over
heel Europa heeft men in nederzettingen uit de midden-steentijd fossiele overblijfselen
van honden gevonden. Meestal wordt aangenomen, dat de wolf zichzelf bij de mens
heeft aangesloten, azend op afgekloven botten en koesterende warmte. Misschien
ook heeft de mens gezien hoe goed georganiseerd wolven jagen en heeft hij deze
bewust tot zijn helpers gemaakt door wolvenwelpen te roven en af te richten.
Nu het hol niet meer de enige toevlucht tegen strenge koude hoefde te zijn, ging
men zich inrichten in woonkuilen, afgedekt met plaggen of dierehuiden en geplaveid
met boomschors. Grote stenen bijlen, die in deze kuilen zijn gevonden, wijzen op
het vellen van bomen.
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Hout maakte het leven comfortabeler, men kon aan meubelen gaan denken. Ook het
menu werd interessanter.
Nog altijd was de jacht erg belangrijk, maar door het zachtere klimaat werd de
plantengroei gevarieerder, door het smelten van het landijs ontstonden zeeën en
meren, rivieren stroomden uit smeltende gletsjers, in de jonge wouden kabbelden de
beekjes. Vis en ander watergedierte werden belangrijker, zoals we weten uit de z.g.
kjøkkenmøddinger, de bergen keukenafval die in Denemarken zijn gevonden, en ook
uit vondsten in paalwoningen langs Franse en Zwitserse meren. Men wist oesters en
mosselen te appreciëren. Zalmen ving men, zoals nog altijd gebeurt in Schotland en
Ierland, door het bouwen van dammen in de monding van een rivier. Zalmen
verzamelen zich daarvoor om te wachten op hoog tij waarna ze de dammen kunnen
overspringen om de rivieren op te zwemmen. Er zijn vele visfuiken gevonden en
netten van taaie tenen, mooi bewerkte harpoenen en vishaken. Graten van zalm en
paling, maar ook van zeevis als kabeljauw en schelvis, wat bewijst dat men
ondernemend genoeg was om het ongewisse element op te durven.
De kooktechnieken waren niet veel anders dan in oudere cultuurperioden. Vlees
werd geroosterd, of in een kuil gebraden, vis en knollen legde men in de hete as,
vlees werd vaak mét bloed in een dieremaag gekookt.
Maar in deze periode verschijnen de eerste grove aarden potten. Meestal wordt
aangenomen, dat men op het idee van pottenbakken is gekomen door gevlochten
manden te bekleden met natte klei en in de zon te drogen. Er zijn vele van die
mandpotten gevonden. Maar er is nog een mogelijkheid: door bepaalde dieren in klei
te wikkelen en in een hete kuil te braden - in hun eigen pannetje. Zwervende zigeuners
bereiden nog altijd op die manier de door hen zo geapprecieerde egels. Ze worden
met stekels en al door natte klei gerold, de pakketjes komen in een hete kuil, de klei
bakt tot een soort pan waarin de egels gaar gebraden worden. Met een steen bikt men
dan de harde klei, waarin de stekels zitten, eraf. Ook vogels worden wel op deze
manier gebraden - men hoeft ze dan niet te plukken. In Griekenland worden op
sommige eilanden zo nog wel patrijzen gebraden.

De Neolithische landbouwrevolutie
Aan revoluties gaat altijd een lange periode van groeiende verande-
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ringen vooraf. Wat men de Neolithische revolutie noemt, de periode waarin de mens
van jager en verzamelaar zonder vaste woonplaats gevestigd akkerbouwer en
veehouder werd, is in de lange eeuwen van het Mesolithicum, de midden-steentijd,
voorbereid. Voorzichtig ging hij zich losmaken van de natuur, waarvan hij zo lang
onderdeel was geweest, en hij ging zich er tegenover plaatsen. Hij pakte niet meer
wat er toevallig op zijn weg kwam, maar ging voor de toekomst zorgen. Hij was niet
meer tevreden met de natuur zoals die zich aan hem voor deed, maar ging die
veranderen en in overeenstemming met zijn wensen brengen. Omstreeks tienduizend
jaar geleden is dit proces begonnen, wij zijn er nog altijd mee bezig en de laatste tijd
begint het ons boven het hoofd te groeien.
De laatste periode van de prehistorie, vóór de geschreven historie begon, is
ongemeen boeiend, omdat toen de fundamenten gelegd zijn van een wereld die pas
door de industriële revolutie ingrijpend is veranderd.
Men moet in die eeuwen bezield zijn geweest van een bruisende energie en fantasie,
die geheel gericht was op het praktische, het veilig stellen en veraangenamen van
het dagelijks leven.
Het was de tijd van de grote basis-uitvindingen, zoals wiel en pottenbakkerskunst,
van landbouw en het domesticeren van bepaalde dieren. Vanaf het moment dat het
paard werd onderworpen tot de uitvinding van de stoommachine in de negentiende
eeuw heeft de mens zich niet sneller kunnen voortbewegen dan een paard kan lopen.
Onze veestapel bestaat nog altijd uit dieren die in het Neolithicum huisdier werden.
Wat men toen at en dronk is nog altijd ons basisvoedsel: brood, vlees en vis, groenten
en peulvruchten, melk, boter en kaas, wijn en bier.
Die grote revolutie in de laatste periode van de prehistorie was in wezen een
voedselrevolutie.
Akkerbouw en veeteelt zijn waarschijnlijk min of meer gelijktijdig begonnen in
het Midden-Oosten. In China was dit later, omdat dit langer door landijs bedekt is
geweest.
Volgens het bijbelboek Genesis, dat een zeer goed inzicht geeft in de oudste
culturen van het Midden-Oosten, waren Kaïn de landbouwer en Abel de schaapherder
broers, die tegelijkertijd hun werk uitoefenden.
De oudste dorpen, ontstaan nog vóór de mens akkers bebouwde, lagen in de
Jordaanvallei en in Irak, en waren bewoond omstreeks 9000 v.Chr. Waarschijnlijk
waren het nederzettingen in de buurt van
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wilde graanvelden. Het zal wel altijd een raadsel blijven hoe de mens op het idee
gekomen is de zaden van wilde granen te eten. Ze zien er niet aanlokkelijk uit,
bovendien is het zetmeel uit rauwe granen voor de mens onverteerbaar. Als hij van
bepaalde dieren had afgekeken om graankorrels te eten, hoe is hij dan op de gedachte
gekomen die eerst te roosteren - wat immers de oudste manier is geweest om graan
te eten.
Het zou kunnen dat hij graan niet verzamelde om te eten, maar om er in zijn hut
lekker zacht op te liggen. Er zijn toen wat korrels op de hete haardsteen terecht
gekomen, en geroosterd. De geur daarvan werd als aangenaam ervaren, men proefde
en dit bleek goed voedsel te zijn. Dit was een geweldige ontdekking. De velden met
wilde granen lagen vlak bij huis, elk jaar weer rijpte er een nieuwe oogst, en die
oogst kon makkelijk bewaard worden. Men was niet meer afhankelijk van wat men
vond of buit maakte. Graan gaf zekerheid. Maar er moest wél voor gewerkt worden.
De mens ging brood eten ‘in het zweet zijns aanschijns’.
De korrels van wilde tarwe zijn klein en zitten in harde kafomhulsels. Het graan
moest gedorst worden en tussen stenen gewreven om de korrels los te maken. In
Neolithische dorpen zijn vele wrijfstenen voor graan gevonden.
Een volgende ontdekking was, dat men korrels kon bewaren, die kon uitzaaien
waar men wilde, om later weer nieuw graan in veelvoud te kunnen oogsten.
Veeteelt is ontstaan doordat men op verschillende manieren bepaalde soorten
gewillig gedierte aan zich heeft onderworpen.
In bergachtige streken volgde de mens kudden met wilde schapen naar hoger
liggende weiden, in de winter naar het dal.
Met de hond, die al lang zijn bondgenoot was, hield hij de kudden bij elkaar en
dreef ze in een omheining. Geiten waren wat moeilijker in het gareel te houden, maar
geit en schaap zijn toch de oudste gedomesticeerde dieren. Een nuttige bijkomstigheid
was dan nog, dat waar deze dieren gelopen hadden de grond meer opleverde dan
elders, dank zij de mest. Mest was trouwens ook goed bouwmateriaal voor
vakwerkhutten en goede brandstof.
Graanvelden hebben ook wilde varkens aangetrokken. Varkens blijven graag in
de nabijheid van mensen, omdat ze van hetzelfde voedsel houden en zo werden
varkens, die makkelijke huisdieren bleken, aan de veestapel toegevoegd. De oudste
sporen van rundvee zijn gevonden in Anatolië en dateren van omstreeks 6000 v.Chr.
Het zou
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nog enkele duizenden jaren duren voor men op het idee kwam de melk van huisdieren
te gebruiken: aanvankelijk hield men ze voor vlees en wol, voor huiden en mest, en
voor wat het rund betreft, voor trekkracht.
Het dagelijks leven vond in deze periode zijn vorm die duizenden jaren geldig is
gebleven en pas in de allerlaatste tijd begint te wankelen. Men leerde werken voor
de kost in bepaalde specialisaties, er ontstonden ambachten.
Men bakende zijn grond af, verzorgde die om een grotere opbrengst te verkrijgen
en men had vee, dat verzorging vroeg.
Bij de grond had men een huis, dat men zo hecht en geriefelijk mogelijk probeerde
te maken, met hulp van anderen die daarin bedreven waren. Dit huis was immers
bedoeld voor een leven lang en niet voor tijdelijk. Er ontstonden hechte
familieverbanden, omdat men werkte voor gezamenlijk bezit dat men aan zijn kinderen
wilde doorgeven. Men ging er ook over nadenken of niet anderen het harde en
onplezierige werk zouden kunnen doen, terwijl men zelf de revenuen plukte. Wie
niets had dan zijn lichaamskracht ging die verkopen. Er kwamen heren en knechten,
rijken en armen. Wie iets had, wilde méér, meer en rijkere akkers, en mensen om als
slaven op die akkers te laten zwoegen. Men ging weerloze medemensen exploiteren,
en ook de exploitatie van de ons omringende natuur is in die verre eeuwen begonnen.
Ontbossing en de daarop onvermijdelijk volgende erosie en het steeds verder
terugdringen van dieren wier natuurlijke omgeving hun ontroofd werd.
Er ontstond ook gevoel voor orde en regelmaat, begrip voor tijdrekening, voor de
terugkeer van de seizoenen, de loop van sterren, zon en maan, het regelmatig wassen
en terugvallen van rivieren. Men leerde zich aanpassen aan het ritme van de natuur
en ook het grote verband zien tussen leven en natuur.
Er ontstond een geestesleven waarin men ging nadenken over de grote vragen van
leven en dood, die wij nog steeds niet hebben kunnen oplossen.
Het zijn zonder enige twijfel vrouwen geweest die, dicht bij huis met de kinderen,
terwijl de man op jacht was, als eersten de grote mogelijkheden van de akkerbouw
hebben ontdekt en zich daar ook het meest intensief mee hebben bezig gehouden.
En zo ontwikkelde zich in de landbouwculturen een religieus bewustzijn dat gericht
was op de vrouw: de verering van de Grote Moeder als personificatie van
vruchtbaarheid en steeds weerkerend leven uit de schijnbaar dode

Wina Born, Eten door de eeuwen

18
aarde. De oudste landbouwnederzettingen in het Midden-Oosten, het land van de
wilde granen, dateren van omstreeks 7500 v.Chr., en daar heeft men in nog niet zo
lang geleden opgegraven steden die de oudste ter wereld zijn, Catal Hüyük in Anatolië
en Jarmo in Irak, ovens met schoorsteentjes gevonden, landbouwwerktuigen als
schoffel en sikkel, aarden kruiken om graan in te bewaren en daarbij talloze
kleifiguurtjes van de moedergodin, vaak afgebeeld als zwangere vrouw, vaak in
combinatie met haar symbool de slang, het aardedier dat in zijn staart bijt en zo de
eeuwige kringloop van het leven symboliseert. En na al die duizenden jaren spreken
ook wij nog altijd van Moeder Aarde, en haar slang leeft voort in het esculaapteken
van onze artsen. Ook de herdersvolken vormden zich een passende religie. Voor hen
geen moedergodin als personificatie van de geduldige aarde die wacht op bevruchting,
maar en driftige en toornende vadergod. Immers voor een herder en veefokker is de
oorsprong van alle vruchtbaarheid de bronstige ram of stier die het vrouwelijk dier
bespringt. Hun goden wonen in de wolken op bergtoppen, slingeren bliksems in het
rond, spreken in rollende donder en brengen regen om de weiden groen te maken.
Men vindt de moedergodin én de vadergod in vele gedaanten terug in het
Midden-Oosten en de landen rond de Middellandse Zee. De strijd tussen beide
wereldbeelden vindt zijn verhaal in het Oude Testament in de stormachtige ontmoeting
van het herdersvolk van Abraham, Izaäk en Jakob en hun strenge vadergod met de
vruchtbaarheidsriten van de moedergodin in het land Kanaän. Bijbelse profeten
noemen haar de hoer van Babylon. En zowel jodendom als het daaruit voortgekomen
christendom en islam, godsdiensten van streng patriarchale herdersvolken hebben
de vrouw een ondergeschikte plaats toebedeeld. Maar de verering voor de Grote
Moeder zit te diep om opzij te kunnen schuiven: haar laatste heiligdom werd
weliswaar in de vierde eeuw n.Chr. door de Byzantijnse keizer Theodosius vernield,
maar ze leeft triomfantelijk voort in de diepe verering voor de Madonna, haar
zoveelste gestalte en in vele huizen hangt tot op deze dag een boeketje korenaren,
als symbool van de korenmoeder.
De relatie van de herdersvolken met hun vadergod heeft in het Midden-Oosten
een merkwaardige culinaire consequentie gehad: de uitbanning van het varken. In
de oudste landbouwnederzettingen was het een zeer geliefd huisdier. Het gedijde
zonder al te veel zorgen, was vruchtbaar, leefde van keukenafval en leverde goed
vlees, vet en borstels. Maar dit varken, aan huis en trog gebonden, was
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geen dier voor herdersvorsten die met kudden van honderden, duizenden schapen
rondtrokken. Herders keken neer op het varken. Nog altijd bestaat in Hongarije een
strenge herdershiërarchie: bovenaan staat de paardenherder en ruiter die eens als
veroveraar uit Azië kwam, de csikos, dan volgt de koeherder, de gulyás, die zijn
naam heeft gegeven aan het nationale Hongaarse gerecht, vervolgens komt de
schaapherder, de pastor, en helemaal onderaan de arme varkenshoeder, vaak een
oude man die dit net kan bijbenen. Zo hebben de spijswetten van de herdersvorsten
die het land Kanaän veroverden, het varken als onrein van huis en hof en uit de
keuken verjaagd en ook de islam wenst het niet te erkennen. De hoogst aangeschreven
dieren in het Midden-Oosten zijn de traditionele dieren van een herdersvolk: schaap
en geit. En tot op deze dag wordt in de joodse liturgie op een shofar geblazen, de
ramshoorn, als heilig instrument. Men zegt dan wel dat het varken is uitgebannen
om hygiënische redenen, omdat in een warm klimaat varkensvlees niet goed houdbaar
is. Maar dit gaat niet op. Immers, vóór de herdersvolken aan de landbouwvolken hun
wil oplegden, hadden die al duizenden jaren zonder schade varkensvlees gegeten.
En ook in vele tropische landen behoort varkensvlees tot het meest geliefde voedsel,
zoals in Zuidoost-Azië en in China, waar nooit een openlijke strijd tussen landbouwen herdersvolken is geweest, heeft het varken tot op de dag van vandaag altijd een
prominente plaats gehad, ook in de warmte. Het Chinees kent één en hetzelfde karakter
voor vlees en varken, zo belangrijk en universeel was het varken in de Chinese
keuken. En ook in Egypte, een land met een grote landbouwcultuur, stond het varken
in hoog aanzien tot de komst van de islam in de zevende eeuw. Na de jaarlijkse
overstroming van de Nijl, als het graan was ingezaaid, joeg men varkens over de
akkers om het zaad in te trappen - een herinnering aan een zeer oud religieus ritueel,
het varken hoorde bij de moedergodin. Alleen al een reden om het in de wetgeving
van de israëlieten met hun felle haat tegen de Grote Moeder, onrein te verklaren.

Kookkunst
Aanvankelijk werd als graan vooral spelt verbouwd, een soort grove tarwe die later
verdrongen werd door tarwe. Graan is in rauwe toestand voor de mens onverteerbaar,
er moet door verhitting een omzetting in het zetmeel ontstaan. Vermoedelijk heeft
men in de aller-
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eerste tijd van het graneneten de korrels van wilde tarwe geroosterd op de haardsteen.
Dit was echter wel wat droog in de mond, en zo ging men ze met water vermengen
tot brij, eventueel fijngestampt, of liever fijngewreven tussen stenen.
De aldus verkregen brij is oervoedsel geworden, de symbolische moeders pappot,
tot op de dag van vandaag gegeten, in alle culturen in één of andere vorm bekend,
nationaal gerecht bij bijna alle volkeren, van Italiaanse polenta tot Engelse porridge,
van Franse millas tot Nederlandse gortepap. Waarschijnlijk ook van zeer oude afkomst
is de burghul die men vooral in Libanon graag eet, en die men de laatste tijd bij ons
voornamelijk in reformwinkels ziet. Het zijn graankorrels, die eerst gekookt worden,
dan grof gemalen en als zodanig gegeten, soms met groenten als salade, of met rauw,
fijngestampt lamsvlees, de kibbeh. Na de graanbrij kwam het brood. De oudste vorm
van brood is de platte, ongerezen koek van gemalen graan met water op een hete
steen gebakken. Dit brood, tienduizend jaar geleden voor het eerst gebakken, wordt
nog in vele delen van de wereld gegeten. Het is het brood, dat in India soms tegen
de door de zon geblakerde lemen wand van de hut wordt gebakken, of in een zeer
hete lemen oven, in Schotland, Ierland en Wales wordt het op een ijzeren plaat bereid,
de griddle, boven het turfvuur in de haard. In de Middeleeuwen droegen Schotse
soldaten een zakje havermeel en een griddle mee, om op elk gewenst moment boven
een vuurtje hun bannocks te kunnen bakken, zoals de Franse kroniekschrijver Froissart
(veertiende eeuw) verhaalt. Ook in China kent men dit platte, slappe brood, in Israël
en Turkije vormt het de verpakking van geroosterd vlees, de pitta. De Italiaanse pizza
is een afleiding van dit brood, zij het dan bereid van gistdeeg. In Arabische landen
wordt het als bord gebruikt-zoals bij ons in de Middeleeuwen-, en ook, opgerold, als
lepel en ook de joodse matze is een vorm van dit platte ongerezen brood. Meestal
eet men deze broodsoorten warm en soepel, maar koud en hard geworden blijven ze
heel lang goed. Het vormde de scheepskost van Fenicische en Griekse zeelui op hun
lange tochten. Ook de Vikingen kenden het en het wordt in Scandinavië op afgelegen
boerderijen ook nog altijd gebakken. Wij kennen het als knäckebrood.
Kaas danken we aan de herdersculturen. Volgens een mooi verhaal was er ooit
een herdersjongen die 's morgens op stap ging met over zijn schouder een stok
waaraan een kalvermaag hing, gevuld met melk om zijn dorst te lessen. Het was een
warme dag, de zon scheen
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op de maag, de melk klotste heen en weer, en toen de jongen een lekker slokje wilde
nemen, bleek de melk veranderd te zijn in een waterachtige vloeistof waarin witte
stukjes dreven. De jongen had per ongeluk op zijn rug kaas gemaakt. Dit verhaal is
één van de vele verdichtsels waaruit achteraf verklaard wordt hoe bepaalde aangename
dingen om te eten en te drinken zijn ontstaan. Maar een dergelijk verhaal zou zich
hebben kunnen afspelen, omstreeks 8000 v.Chr. in de uitlopers van de Kaukasus.
Warmte, schudden en leb uit een kalvermaag splitsen melk in wrongel en wei, en
ééns moet dat voor het eerst gebeurd zijn. Aanvankelijk liet men de kaas waarschijnlijk
uitlekken in mandjes, zoals nu in Frankrijk nog gebeurt aan de Loire met verse
geitekaasjes, de crémets, maar in Mesopotamische dorpen uit het zesde millennium
v.Chr. zijn ook aarden potjes met regelmatige gaatjes gevonden, die zonder twijfel
ook voor kaas bedoeld zijn geweest. Men at deze kaas vers of bijna vers, harde kazen
kwamen pas veel later.
Kaas gold als grote lekkernij, zoals blijkt uit het bijbelverhaal van de jonge David,
die naar het legerkamp van Saul gestuurd werd met brood en geroosterd graan voor
zijn broers, en tien kaasjes als geschenk voor de koning.
Toen men eenmaal brood en kaas had, liet de wijn niet lang op zich wachten.
Wilde druiven groeiden en groeien nog steeds in Armenië op de zuidelijke hellingen
van de Kaukasus en daar is de eerste wijn ontstaan. Ook een bijbelverhaal wijst in
deze richting: ‘En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard.
En hij dronk van de wijn en werd dronken.’ Zo eenvoudig staat het in Genesis 9,
toen Noach met de ark was vastgelopen op de berg Arrarat in Armenië.
Waarschijnlijk is het ook eenvoudig gegaan. Men heeft gekneusde druiven in een
kuip laten staan, ze vergeten en na enkele weken weer teruggevonden en van het
vreemd geurende vocht gedronken. Er gebeurde iets wonderlijks: men was zichzelf
niet meer. De benen wankelden, de tong zei dingen die men niet bedoelde, de zorgen
van het leven leken minder zwaar, de medemens aardiger.
De vreemde drank had macht over een mens. Geen wonder, dat men deze
onthutsende drank als iets bovenaards, als een direct geschenk van de goden,
beschouwde. Wijn kreeg een aureool, het was de drank die in de mens een vonk kon
losmaken zodat hij zich even een godje kon wanen. En zo is wijn de drank voor riten
en liturgieën geworden, offer voor doden en goden, drank voor feesten en plechtig-
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heden. Vanaf zijn eerste bestaan heeft wijn de hoogtepunten van het menselijk leven
gemarkeerd, zoals blijkt uit talloze verhalen en mythen, ontstaan in het
Midden-Oosten.
De oudste vondst die op wijn wijst, is gedaan bij Metsin in Klein-Azië waar aarden
kruiken zijn opgegraven, daterend uit ca. 4000 v.Chr. die op precies dezelfde manier
zijn afgesloten als Griekse wijnamforen van drieduizend jaar later.
Hoewel we dus mogen aannemen, dat de genoegens van de wijn ontdekt zijn tegen
het einde van het Neolithicum, is wijn toch niet de oudste gefermenteerde drank waar
de mens zich een roes aan dronk. Dat is waarschijnlijk mede geweest, gegiste honing,
en deze drank moet ontstaan zijn toen men wilde bijen hun honing ging ontfutselen.
Ook hier is de mythologie vrijwel ons enige houvast.
De Griekse oppergod Zeus maakte zijn vader Kronos dronken met mede. Kronos
was een oudere god, uit een vroegere mythologie dan Zeus. Dat hij mede dronk en
geen wijn, zoals de jongere goden, wijst op de grote ouderdom van deze drank. In
een zeer oud Grieks verhaal is ook sprake van drie priesteressen die orakels gaven
in een roes van honingwijn op de berg Parnassus. Mede moet een Europese uitvinding
zijn, waar men wilde honing vond in de wouden. In Mesopotamië heeft men, nog
vóór er wijn van druiven was, waarschijnlijk al een gegiste drank van dadels bereid.
En er was bier, gebrouwen uit graan, ontstaan in het Nijldal en het Tweestromenland,
zodra men graan had leren verbouwen.
Bier brouwen is ingewikkelder dan wijn maken. Immers, druiven en andere zoete
vruchten gisten vanzelf als men ze aan de lucht blootstelt. Maar graan gist niet vanzelf.
Het moet eerst ontkiemen, waarbij het zetmeel wordt omgezet in vergistbare suiker,
en dan moeten er fermenten aan worden toegevoegd. Naar alle waarschijnlijkheid is
dat oudste ferment gevonden in menselijk speeksel. Ook hier weer één van die hoogst
merkwaardige Neolithische uitvindingen, die bestaan uit een intelligent gebruik van
natuurkrachten. Bier zal ook wel bij toeval ontdekt zijn doordat iemand spuwde in
een brij van uitgelopen graankorrels, waardoor deze ging gisten. Ook hierover weet
de mythologie iets te vertellen: in een oud-Noorse sage was het Odin zelf die met
zijn goddelijk speeksel de brij tot gisting bracht, volgens de Finse Kalevala was het
een beer die op deze eenvoudige manier voor een feestelijke bruiloftsdrank zorgde.
In deze hoogst interessante periode werd er nog een ingrijpende uitvinding gedaan:
de pottenbakkerskunst.
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Er bestond al wel een primitief aardewerk van met klei bedekte gevlochten manden
of rollen klei die men als cirkels op elkaar legde en in de zon liet drogen, maar het
echte gebakken aardewerk stamt uit ongeveer 8000 v.Chr., en is ontstaan ongeveer
tegelijk met de landbouw. Men neemt ook wel aan, dat het wiel, één van de meest
fundamentele uitvindingen, oorspronkelijk niet heeft gediend voor transport, maar
als pottenbakkersschijf. De oudste pottenbakkersovens zijn gevonden in Jericho en
in Anau in Turkestan. Merkwaardig is, dat een bepaalde zeer oude manier van
pottenbakken, uit de tijd toen de ovens nog geen rookafvoer hadden, waardoor de
rook van het vuur in het poreuze aardewerk drong en dit zwart werd, nog hier en
daar in Europa bestaat, zoals in sommige streken in Roemenië en Noord-Portugal.
Maar die in Jericho hadden al wél rookafvoer.
Voor de voedselbereiding was de aarden pot revolutionair. Men kon nu op
makkelijke manier vlees, granen, bonen, groenten, kruiden en vloeistof, zoals water,
ook wel bloed of melk, te zamen in hete as gaarstoven. De soep was ontstaan, een
gerecht dat symbool is geworden voor huiselijke warmte, troost en verzorging. Elk
volk heeft zijn nationale soep, waarvan de traditie meestal zeer oud is. We zijn er
allemaal van overtuigd dat niemand zo lekkere soep kookt als onze eigen moeder.
In de eeuwen toen sociale zorg nog uit particuliere weldadigheid bestond, bracht
men pannetjes soep aan zieken en behoeftigen, de geur van warme soep betekent
gastvrijheid.
Soep is ontstaan uit de pottenbakkerskunst, en hoe gedifferentieerder de landbouw
werd, des te beter de soep. Bonen, linzen en erwten, uien en knoflook, kool en knollen
maakten er met vlees en granen het stevige gerecht van dat 's avonds de landman
verkwikte. En nog altijd zijn dit de ingrediënten voor een goede, stevige soep.
In de duistere wouden en het koele klimaat van Europa verliep de ontwikkeling
aanmerkelijk langzamer en minder spectaculair dan in de warmte en vruchtbaarheid
van de rivierdalen van het Midden-Oosten. De overgang van jagersbestaan naar dat
van gevestigde boer is in Europa veel geleidelijker gegaan, en toen in het Oosten al
luxueuze steden waren ontstaan woonden onze voorouders nog in paalwoningen.
Wonen op palen is op vele plaatsen in de wereld ook nu nog gebruikelijk, zoals
in Indonesië en op vele eilanden in de Stille Oceaan. Op palen boven water woont
men veilig voor wilde dieren en voor kwaadwillige geesten die bang zijn voor water.
Het eerste Europese prehistorische paaldorp is gevonden in 1854 bij
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Meilen, toen het water van het meer van Zürich bijzonder laag stond. Sindsdien is
er een hele Neolithische wereld ontdekt in honderden dorpen langs Zwitserse, Duitse
en Franse meren, en misschien nog beter dan opgravingen in dorre woestijnen geven
deze paalwoningen van vijfduizend jaar geleden een inzicht in het dagelijks leven.
Hoe merkwaardig dicht stond dit bij het leven in veel streken van Europa van nu.
De huizen bestonden uit vakwerkconstructies van hout en riet, met leem bestreken.
Meestal had men twee vertrekken, één om in te wonen, één om te slapen. In moerassen
werden de paalwoningen rond een dorpsplein gebouwd en met elkaar verbonden
door paden van dwarsliggende stammetjes. Om de dorpen heen lag de landbouwgrond.
In de huizen, in aarden potten en afvalhopen zijn resten gevonden van wat er in die
tijd gegeten werd. Er werd gerst verbouwd, een makkelijk graan, dat met weinig zorg
en arme grond genoegen neemt. Van deze gerst werd brij gekookt en men bakte er
platte broden van. Maar er waren ook linzen, erwten en tuinbonen, die in aarden
potten in de haard gekookt werden. In het najaar slachtte men het varken, omdat dan
voedsel schaars werd. Spek en vlees werden op de vliering in de rook van het
haardvuur, die zonder rookkanaal naar boven trok, gehangen. Men ziet dit nog in
Roemeense dorpen.
Roken en drogen in de wind behoren tot de oudste manieren van conserveren van
vlees, nog stammend uit de tijd vóór men algemeen over zout kon beschikken. In
rivieren en meren werd gevist en waarschijnlijk hebben de paalwoningmensen zich
al te goed gedaan aan gerookte zalm. Er werd gejaagd - wild was er in overvloed in
de bossen, vooral herten en reeën. Er zijn houten kommen en lepels gevonden, die
wijzen op een zekere tafelcultuur. In het bos zocht men wilde vruchten - er zijn pitjes
van bramen en frambozen gevonden, en hazelnoten. Wilde appeltjes en pruimpjes
ook. In deze periode is in Europa de appelboom ‘gedomesticeerd’ en als vruchtboom
bij de dorpen aangeplant.
Van verfijning in de kookkunst spreken kruiden, zoals karwijzaadjes, misschien
om brood te kruiden, zoals nog altijd gebeurt in Zwitserland en Oostenrijk, misschien
om verse kaas een pittiger smaak te geven. Men verbouwde klaprozen, waarschijnlijk
voor het maanzaad dat voor brood en brij gebruikt werd. En het is niet ondenkbaar
dat men wilde pruimen en appeltjes liet gisten, wat immers vanzelf gebeurt als men
ze laat staan. En men bereidde mede uit gegiste wilde honing.
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De landbouwcultuur is vanuit het Oosten westwaarts gedrongen. Die weg van Oost
naar West is vrij makkelijk te volgen door vondsten van bepaalde soorten aardewerk,
zoals de bandkeramiek en klokbekers. En ook van figuurtjes van de moedergodin,
die immers aan het begin van alle landbouw staat. Het is echter niet zo, dat
Mesopotamiërs tot in Europa doordrongen, het is meer een opschuiven en doorgeven
geweest. Van kennis en vaardigheden, van ideeën.
Omstreeks 2000 v.Chr., enige duizenden jaren later dan in het Midden-Oosten,
hadden ook onze Europese voorouders een begin gemaakt met een maatschappij,
gebaseerd op bezit, orde en regelmaat, kenden zij tijdrekening en een religie met
priesters en serieuze gedachten over het hiernamaals, zoals bijvoorbeeld blijkt uit
hunebedden en de opstelling van de reusachtige stenen van Stonehenge in Engeland.
En men had leren koken.

Zout en handel
De overgang van jacht naar landbouw, van vlees naar graan, had een zeer ingrijpend
gevolg: de behoefte aan zout. Ieder mens en zoogdier draagt een bepaalde hoeveelheid
zout in het lichaam met zich mee. Voedt men zich voornamelijk met rauw vlees,
zoals de Eskimo's, of met geroosterd vlees waarin alle sappen bewaard blijven, dan
blijft het zoutgehalte op peil en hoeft er niets te worden toegevoegd om het biologische
evenwicht te bewaren (als wij zout op geroosterd vlees strooien dan is dat omdat wij
gewend zijn aan veel te veel zout). Toen men minder vlees ging eten en meer granen
moest er zout worden toegevoegd. Zo kregen de slaven in het oude Rome, die leefden
op brij, brood en groenten, een achtmaal zo grote zouttoewijzing als de vleesetende
vrije burgers. Ook de Romeinse legioensoldaten kregen extra zout, wat later werd
omgezet in een geldtoelage, het salarium (van sal = zout), waarvan ons woord salaris
is afgeleid.
Het gebruik van zout bij het voedsel gold nog in de tijd van de Trojaanse Oorlog
(ca 1200 v.Chr.) als een teken van beschaving. Homerus noemt zout goddelijk en
ongezouten eten zag men als barbaars.
Zout is lang niet overal voorhanden en moest worden aangevoerd uit oorden waar
steenzout te vinden was, of van de zeekust waar men zeewater liet indampen. Door
de behoefte aan zout van de graaneters is de zoutindustrie bijna even oud als de
akkerbouw en
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met de zoutindustrie ontstond de zouthandel, waarschijnlijk de oudste vorm van
handel op aarde, en als gevolg daarvan de zoutwegen als oudste handelsroutes. In
het Tweestromenland was veel zout aanwezig, hier en daar welde zout water uit de
grond, in de bergen was steenzout, wat hoger gewaardeerd werd. Aan de monding
van de Nijl werd zeezout gewonnen en verhandeld in de vorm van bakstenen. Ook
in onze tijd is zout nog felbegeerd in vele streken van Afrika. Nog geen eeuw geleden
kocht men in Ethiopië een bruid voor 120 zoutbriketten.
Ook de oudste handelsroutes door Europa waren zoutwegen, die al bewandeld
werden in het Neolithicum en vanuit zoutwinningsplaatsen in Duitsland aan de Saale
en in de buurt van Halle (beide namen stammen van oude woorden voor zout), in
Oostenrijk en de Franse Jura. Vaak waren die oude zoutwegen - sommige bestaan
nog - gedeeltelijk dezelfde als de barnsteenwegen waarlangs al vanaf omstreeks 3000
v.Chr. het glanzende, honinggele en vurig begeerde barnsteen vanuit Jutland en de
Oostzeekusten naar de rijke beschavingen aan de Middellandse Zee en in het
Midden-Oosten werd gebracht. De zouthandel was een winstgevende handel en werd
al gauw verbonden met de handel in andere rijkdommen, zoals blijkt uit prachtig
bewerkte stenen bijlen, bronzen wapens en zelfs goudschatten die langs de oude
zoutwegen zijn gevonden.
Zo ontstond uit de behoefte aan zout door het graaneten de handel, en daarmee
een vreedzame uitwisseling van cultuurgoed, van gedachten en ideeën. Het zout der
aarde kruidde niet alleen het dagelijks brood, maar ook de gedachtenwereld.
Aanvankelijk vervoerde men de handelswaar op de eigen rug, als marskramers.
Maar omstreeks 4000 v.Chr. hebben de Egyptenaren de Afrikaanse wilde ezel getemd
en kort daarna kwamen ezels, nu tot geduldige grauwtjes geworden, naar het
Tweestromenland en Klein-Azië. Omstreeks duizend jaar later brachten ruitervolken
uit Midden-Azië het paard mee naar het Midden-Oosten, ‘de edelste overwinning
van de mens’. Het paard was echter veel te fijnzinnig, gevoelig en nerveus om als
lastdier in karavanen te gebruiken. Men kwam al gauw op het idee om een ezelhengst
met een paardemerrie te kruisen, en daaruit ontstond het betrouwbare muildier, voor
wie geen terrein te moeilijk, geen weg te steil of te smal, geen kloof te diep is. Nog
altijd een onmisbare toeverlaat, ook daar waar onze gemotoriseerde voertuigen niet
kunnen komen.
Oude zoutwegen werden karavaanwegen, karavaanwegen kruisten
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elkaar, vanuit ontoegankelijk achterland bracht men overtollige goederen naar de
kruispunten, in afwachting van marskramers of karavanen, die begeerlijke zaken bij
zich hadden.
Men wist waar men elkaar kon vinden, er ontstonden marktplaatsen op de
kruispunten, of daar waar wegen rivieren overstaken op ondiepe plaatsen. Er moesten
opslagplaatsen gebouwd worden, kooplieden en karavanen moesten voedsel kunnen
vinden, en zo ontstonden de steden. Hoe meer het handelsverkeer op gang kwam,
vaak over lange afstanden, des te meer werd het nodig bepaalde transacties vast te
leggen. Men wilde weten waar men aan toe was, afspraken bevestigen, bewijzen
hebben van goede ontvangst. De handel kreeg behoefte aan geschreven documenten
en aan inventarisatie van goederen.
Zo is uit de handel het schrift ontstaan. De oudste geschreven documenten die we
hebben, bestaan uit kleitabletten uit Mesopotamië, waarin schematische tekeningetjes
van bepaalde soorten vee staan gegrift, met een getal erbij. Uit deze primitieve
afrekeningen is omstreeks 3500 v.Chr. in Sumerië het oudste ons bekende schrift
ontstaan, waarbij bepaalde tekens bepaalde klanken weergeven.
Zo eindigde de prehistorie en begon het tijdperk van de geschreven geschiedenis.
Om te weten wat er gegeten en gedronken werd, zijn we niet meer afhankelijk van
archeologische vondsten, er zijn geschreven bronnen. We weten wat er in lange
karavanen werd binnengebracht in sinds lang tot puin vergane handelssteden als
Ugarit aan de kust van Syrië, we weten wat vader Abraham at en de farao van Egypte
en de koningen van Babylonië, we weten waar de beste wijnen groeiden, hoe men
van zijn beker bier genoot, welke koekjes erbij gegeten werden en welke
specerijgeuren uit de kookpotten opstegen.
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Hoofdstuk II
Cultuur uit rivierslib
Goden bepalen het menu, koken wordt kunst.
Na de ingrijpende veranderingen van de Neolithische landbouwrevolutie was de weg
gebaand voor de eerste grote culturen van de Oudheid. De voedselvoorziening was
niet meer afhankelijk van geluk en toeval, akkerbouw en veeteelt zorgden voor vaste,
geregelde aanvoer. Zekerheid bracht rust. Rust om zich op één plaats te vestigen,
een huis te bouwen, bezit te verzamelen en dit veilig te stellen. Ook voor de toekomst:
erfrecht en familiebezit werden belangrijk. De regelmaat van de wassende rivieren
die het land vruchtbaar maakten, van de zon die de oogst deed rijpen, van wisselende
seizoenen, gaf begrip voor tijd en orde, voor vergankelijkheid, maar ook voor
eeuwigheid.
Door een rustiger en regelmatiger leven groeide de behoefte aan comfort en
verfijning. Het leven was geen harde dagelijkse en wisselvallige strijd om het bestaan
meer, men kon ook aan andere dingen gaan denken. Het vruchtbare land van de
rivierdalen van Nijl, Eufraat en Tigris, leverde meer op dan men kon opeten, de
veestapel gaf meer dan men nodig had. Men kon van zijn overvloed verkopen aan
anderen die in minder gunstige omstandigheden leefden, en van die anderen weer
andere begeerlijke zaken verwerven. Allereerst zout, maar ook goud, koper, tin,
edelstenen, dingen die niet direct dagelijks nodig waren, maar wel macht en aanzien
gaven. Door de handel ontstonden marktplaatsen, en daaruit steden.
Met het verzamelen van rijkdommen, zowel aan voedsel als aan meer blijvende
zaken, ontstond de behoefte deze te verdedigen tegen anderen die er een begerig oog
op lieten vallen. Steden moesten versterkt worden. Maar niet alleen moest men eigen
bezit verdedigen, men trok er ook op uit om bezit te verwerven, vruchtbaar land, en
mankracht om dit land te bewerken. Men onderwierp andere volkeren en voerde ze
mee in slavernij.
De steeds gecompliceerder maatschappij viel uiteen in rangen en
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standen, in leiders en volk, in rijken en armen, in meesters en slaven. Er vormde zich
een top. Er ontstond een kaste van lieden die wat meer inzicht hadden in de loop der
seizoenen, in bepaalde natuurverschijnselen, die over leiderstalenten beschikten en
verbeeldingskracht en van wie men hoopte en aannam, dat ze onbegrepen en derhalve
angstaanjagende hogere machten konden bezweren en gunstig stemmen en daardoor
het aardse leven veilig stellen en hoop geven op een aangenaam leven na de dood.
Dit werden de machtige priesters. Er ontstond een koningschap - vaak was de koning
ook opperpriester, zodat hij aardse en bovenaardse macht in één hand hield - met
een machtsapparaat, leger en ambtenaren, om verworven bezit en woonplaats van
zichzelf en zijn volk te beschermen en verdedigen. En om koning en priesters vormde
zich een kring van bevoorrechten.
Duizenden jaren had iedereen hetzelfde gegeten, jachtbuit en vis uit meer en rivier,
alles wat er maar in het veld verzameld kon worden, later graanpap en ongerezen
brood, groenten, melk en wrongel van schapen en geiten in de veekraal en af en toe
hun vlees.
Omstreeks het jaar 3000 v. Chr. groeide er langzaam een kloof tussen de keuken
der armen en de keuken der rijken. De armen bleven in alle eenvoud eten wat ze al
eeuwen gegeten hadden en wat ze in de Derde Wereld nog altijd eten, en in onze
wereld tot de grote technische revolutie van de twintigste eeuw.
Maar de keuken der rijken kon zich ontwikkelen tot gastronomische cultuur. De
geschiedenis der gastronomie is geschreven in paleizen door keukenmeesters in
dienst van wie beschikte over rijkdom en macht.
De rijken eigenden zich het jachtrecht toe. De rijken konden zeldzame heerlijkheden
uit verre landen kopen. De rijken konden zich permitteren de dieren die de armen
voor melk, mest en trekkracht hielden, op te eten. En de rijken beschikten over de
mogelijkheden, grote keukens, grote vuren, stoeten personeel, keukengereedschap
en kostbare specerijen om ingewikkelde en uitgelezen maaltijden te laten bereiden.
En over de tijd om ervan te genieten. En ook dit is tot in onze eeuw zo gebleven, tot
de industriële en technische revolutie heel veel wat eeuwenlang aan enkelen
voorbehouden was binnen het bereik van velen bracht.
Onze gastronomische cultuur is ontstaan in de keukens der rijken, de geschiedenis
der gastronomie is geschreven in paleizen. En de priesters bepaalden wat er al of niet
gegeten mocht worden om de goden niet te vertoornen.
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In diezelfde tijd voltrok zich ook de scheiding tussen mannenkeuken en
vrouwenkeuken, tussen koken als beroep en koken voor het eigen gezin. Toen koken
voor aanzienlijken een gespecialiseerd beroep werd, kwam dit in handen van mannen.
Aan het hoofd van vorstelijke keukens stond een mannelijke chef, hoewel veel van
het eenvoudiger werk zeker door vrouwen gedaan zal zijn. En ook dit is tot praktisch
de allerlaatste tijd zo gebleven. Zo is de mannenkeuken een royale keuken geworden,
waarin alles mogelijk is, een keuken voor eer en prestige, de vrouwenkeuken
daarentegen een eenvoudige keuken, waarin men zuinig moest zijn met wat men
had, want de voorraden waren niet onuitputtelijk. Kok is tot op deze dag een
mannenberoep gebleven.

Mesopotamië
In het vierde millennium v.Chr. ontstond aan de monding van de Eufraat en de Tigris,
die toen nog niet te zamen vloeiden, een merkwaardige beschaving, waarvan de
vitaliteit en de uitstraling zo groot waren dat er nu, zesduizend jaar later, nog vele
levende sporen van te vinden zijn in onze Europese gedachtenwereld, kunst en
levensbeschouwing.
In die periode vestigden zich in het lage maar vruchtbare land bij de Perzische
Golf, het tegenwoordige Irak, een herdersvolk, afkomstig uit Iran, de Sumeriërs. Als
eersten stichtten zij hier een ‘moderne’, geordende staat. Met een burgerlijk wetboek,
een priesterhiërarchie, belastingstelsel en bankwezen, postbedrijf en gendarmerie
om de handelswegen te beschermen, en strategisch geleide oorlogen. Zij creëerden
een alfabet - waarschijnlijk het oudste schrift - en een zestigtallig stelsel, dat wij nog
altijd gebruiken in tijdrekening, verdeling van de cirkel en bij het rekenen met
dozijnen. Aan hun geest zijn ontsproten de oerverhalen over schepping, zondeval en
zondvloed, die via het Oude Testament en het christendom tweeduizend jaar lang de
basis van onze Europese cultuur hebben gevormd. Zij hielden de oude
vegetatiegodinnen in ere, hun vrouwen hadden een eervolle plaats in de maatschappij,
die ze kwijtraakten door invallen van Indogermaanse stammen uit het noorden
omstreeks 1800 v. Chr. en sindsdien niet meer hebben teruggekregen. De Sumeriërs
bezaten niet alleen een creatieve geest, maar ook de gave van geordend en
systematisch denken. Uit inventarisatielijsten op kleitabletten die bij
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opgravingen te voorschijn zijn gekomen, weten we vrij nauwkeurig wat er zoal in
de provisiekelders voorhanden was.
In de eerste plaats graan, vooral gerst en gierst, omdat door verzilting van de bodem
tarwe langzaam maar zeker verdween. Verder peulvruchten, zoals linzen, kekererwten
en grote bonen, basisvoedsel in het Midden-Oosten tot in onze tijd. Hoemoes, een
puree van kekererwten met sesam, een geliefd borrelhapje van Israël tot Turkije, is
waarschijnlijk een oeroud gerecht, stammend van de Sumeriërs. Ook waren er
groentetuinen, vooral bij de tempels. Men verbouwde uien en komkommers, kool,
sla en meloenen. In de stoffige hitte van het Midden-Oosten was en is de komkommer
een verfrissende lafenis. Geen wonder dat een Sumerisch heer, Ur-Nammu,
vijfduizend jaar geleden een tempel bouwde voor de vruchtbaarheidsgodin Innanna,
met vriendelijk verzoek goed voor zijn komkommerplanten te zorgen. Aangezien
men van schapen, geiten en runderen melk had, en daar boter en kaas van maakte,
had men ook karnemelk. Het is zeer waarschijnlijk dat de salade, die men in Turkije
çacik noemt (en in Griekenland tsatsiki) van komkommer met yoghurt nog uit het
oude Sumerië stamt.
De stromen Eufraat en Tigris gaven vis in overvloed, men kende meer dan vijftig
soorten. Verse vis bleef in het hete klimaat niet lang goed, vandaar dat men de vis
zoutte en droogde. En ook werd de vis regelrecht uit het water aan stalletjes aan de
rivier verkocht, zoals nu nog altijd gebeurt in de Irakse hoofdstad Bagdad en in
Istanboel.
Rundvlees werd heel weinig gegeten. Runderen waren voor het zware werk op
het land en ze werden pas geslacht als ze daarvoor te oud waren geworden. Het vlees
was dan zo taai dat het voor de honden was. Maar varkensvlees was heel geliefd tot de Indogermaanse schaapherders binnenvielen en het varken minderwaardig en
onrein verklaarden. Het varken verdween uit de patriarchale culturen van het
Midden-Oosten.
Het meest geliefde slachtdier van de herdersvolken was en is het schaap. In
Sumerische teksten vindt men meer dan tweehonderd verschillende woorden voor
alle mogelijke soorten schapen, jong en oud, vet en mager, van de vlakte of uit de
bergen. Een heel bijzonder schaap was de vetstaart. De Griekse schrijver Herodotus,
die leefde in de vijfde eeuw v.Chr., veel in het Midden-Oosten rondreisde en daar
in zijn Historiën zeer boeiend over verteld heeft, verwonderde zich zeer over dit in
Griekenland onbekende dier met zijn rijke vetvorming bij de staart. Na al die eeuwen
heeft het nog niets van zijn po-
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pulariteit verloren. Vette schapestaarten waren een delicatesse voor de Sumeriërs en
zijn het nog altijd in Arabische landen.
De meest in het oog vallende boom in het Tweestromenland, en nog altijd in Irak,
is de dadelpalm, sierlijke begroeiing van oasen en rivieroevers, rijk aan zoete vruchten.
Dadels werden vers of gedroogd gegeten en dienden om de eeuwige gerstebrij te
verzoeten. Men kookte er een dikke stroop van, die werd gebruikt als zoet beleg van
gerstebroden of -koekjes. Onder de dadelpalmen groeiden granaatappels en kweeën
en langs de hoge stammen klommen wijnranken omhoog. Van de doorgaans witte
druiven werd wijn gemaakt, maar dit was een dure wijn, voor godenoffers, voor
priesters en vorsten. In de graftombe van de Sumerische koningen Sjubad en Abargi
zijn hovelingen en hofdames gevonden, die de koning moesten volgen in de dood.
Zij lagen keurig op een rij in de grafkelder, getooid met rijke gouden sieraden, en
naast hen bekers, waaruit ze, vóór ze gedood werden, wijn gedronken hebben.
Dronken zij zich een roes vóór dit wellicht vrijwillige offer, schreden ze zingend en
dansend begeleid door muziek en vrolijk van de wijn de duistere grafkelder binnen?
Was het een feest om de vorst in het hiernamaals te volgen? Of was er misschien in
de wijn een verdovend middel opgelost om de dood te verzachten, of misschien een
snelwerkend vergif? We zullen het nooit weten.
Eén van de oudste teksten over wijn is te vinden in het Gilgamesjepos, een
Babylonisch heldendicht, gebaseerd op Sumerische overleveringen die waarschijnlijk
teruggaan tot 4000 v.Chr. Hierin wordt verhaald hoe de held Gilgamesj bij de
levensboom (een Sumerisch symbool), met rode vruchten aan rijk vertakte ranken
behangen, een vrouw, Siduri, ontmoet die wijn maakte. De levensboom zou een
wijnstok geweest kunnen zijn, en volgens dit verhaal was de eerste wijnboer geen
boer maar een boerin, en danken wij ook wijn aan een vrouw. Het epos heeft trouwens
meer interessants te vertellen. Op een dag kwam uit het woud de wilde bosman
Enkidu, die zich voedde met wilde planten en water dronk uit de bron. Op zijn weg
naar de beschaving vond hij een tempel, en daarin één van de heilige dienaressen
(tempelhoeren zei men in latere patriarchale beschavingen) van de Grote Godin. Zij
gaf de wildeman uit het woud ordentelijke kleren, leerde hem manieren, schonk hem
wijn en leerde hem de verfijnde kunst van de liefde. Enkidu wist het allemaal heel
goed te appreciëren. Hij dronk zevenmaal van de wijn, werd zeer vrolijk en zijn
gezicht straalde, zo staat er in de oude tekst. De Sumeriërs hadden
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ook een wijngodin, Gestin. Maar mannelijke goden hebben al vroeg beslag weten te
leggen op dit aangename terrein. De Egyptische god Osiris noemde zich heer van
de wijn en heer van de feesten.
De wijnhandel was een bloeiend bedrijf in Sumerië en kon zelfs tot koningschap
leiden zoals blijkt uit de carrière van koningin Azag Ban (ca. 3090 v.Chr.) die als
wijnhandelaarster en misschien ook bordeelhoudster begon (dat ging vaak samen).
Bordelen waren in Sumerië officieel erkende en zeker niet oneervolle instellingen.
Zij werd stammoeder van een dynastie.
Naar de kwaliteit van de wijn kunnen we slechts gissen. De meeste was wit, de
gisting ging in dit warme land uiteraard zeer stormachtig en snel, en de wijn zal
doorgaans troebel geweest zijn. In Babylonië werden hoge prijzen betaald voor klare
wijn, en in de buurt van wijnkruiken heeft men opvallend veel zeven gevonden. Wijn
werd vervoerd in leren zakken. Zoals de Bijbel zegt, moest men geen jonge wijn in
oude zakken doen, door het nagisten van de wijn konden halfversleten zakken
scheuren.
Omdat druivewijn duur was, maakte men cocktails van druivewijn met de veel
goedkopere dadelwijn, of van wijn met bier. Bij godsdienstige plechtigheden gebruikte
men een nogal raadselachtig brouwsel van wijn met een graan. Misschien ófwel een
wijnvla óf gebak, gedrenkt in wijn, een oervorm van de savarin.
De Sumeriërs waren echter vooral bierdrinkers. Er waren vele soorten, licht en
donker, gerstebier en speltbier, bier met honing of met kruiden, zoals kaneel. Bier
werd in dit droge en dorstige land zo hoog geschat dat brouwers waren vrijgesteld
van militaire dienst. Ook het bier bracht een koningin voort: Kubaba, de herbergierster,
die op eigen initiatief een stad stichtte, Kisj, en zichzelf tot koningin uitriep.
Steenbrokken en torenstompen, half onder het woestijnzand, getuigen nog van deze
stad, gebouwd op bier.
Zozeer was Sumerië een bierland, dat volgens een Griekse mythe de wijngod
Dionysos uit wanhoop hieruit gevlucht is, omdat al dit bier hem te machtig werd.
Net als wijn was ook het Sumerische bier troebel, het zat nog vol kaf en gist en
men dronk het, om die kleine onaangenaamheden te vermijden, door een rietje.
Er werd gekookt boven open vuurtjes, die buitenshuis werden aangelegd tussen
stenen. Helaas vermelden gevonden kleitabletten met teksten wel nuchtere gegevens
als voorraden en handelsovereenkomsten, maar geen recepten. Wij weten derhalve
niets met zeker-
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heid over de Sumerische menu's, maar wel iets over bepaalde delicatessen. Zoals de
jonge uitspruitsels van palmbomen, palmhartjes, die wij eveneens als exquis hapje
waarderen. En ook de witte woestijntruffels, die vandaag de dag nog altijd de keuken
van Libanon opfleuren.

Egypte
Niet alleen op het vruchtbare rivierslib van Eufraat en Tigris kon een grote cultuur
opbloeien, ook langs de Nijl. Strenge pyramiden, dorre mummies en statige,
onaandoenlijke goden wekken de indruk, dat de Egyptenaren uit de Oudheid een
streng en somber volk waren, altijd bezig met de dood. De gedachte aan de dood
echter maakte de Egyptenaren niet somber, integendeel, juist omdat ze zich zo intens
bewust waren van de eindigheid van het aardse leven, wilden ze dit leven tot op de
bodem genieten.
‘Wees vrolijk, doe waar je plezier in hebt zolang je leeft,
Laat je lichaam geuren naar mirre, kleed je in het mooiste linnen,
Maak je geen zorgen tot de dag van de dood daar is.
Door te treuren zal de dood je niet voorbijgaan,’
zo klinkt de Egyptische levensfilosofie in een drinklied.
Het was gewoonte om bij Egyptische feestmalen op het hoogtepunt van het feest
een doodkist met een namaak-mummie rond te dragen langs de tafels. Niet als een
memento mori om tot inkeer te komen - zoals men in Middeleeuwse kloosters wel
een doodkist in de eetzaal plaatste - maar juist als aansporing om uit elk feest alles
te halen wat er in zit, omdat voor ieder eens het einde komt en het dan uit is met de
pret.
Egyptenaren moeten grote levensgenieters zijn geweest, zoals blijkt uit hun liederen
en uit schilderingen in de pyramiden waarin ze hun doden begroeven. Voor
Egyptenaren geen kerkhoven met treurwilgen, afgeknotte zuilen en wenende engelen,
maar feestelijke grafschilderingen. Zoals die in de graftomben van de Twee
Beeldhouwers in Thebe, daterend uit de vijftiende eeuw v.Chr., waarop wij Egyptische
feestmalen in al hun glorie zien afgebeeld. Man en vrouw zitten met hun gasten op
sierlijke stoeltjes aan tafel. Fraaie, schaars geklede meisjes bespelen harp, luit en
dubbele fluit, of parfumeren hoofd en haar van de dames. De ruimte is versierd met
wijnranken,
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op een standaard staat de wijnkruik gereed, afgesloten met een bloem (zoals nu nog
altijd op Kreta gebeurt, de wijnfles op tafel wordt met een bloem afgesloten als men
gasten aan tafel heeft). En onder de stoel zit een mooie roodgestreepte kat van de
familie en verschalkt een visje. Wij weten vrij zeker wat er op tafel werd opgediend.
Dat was, zonder twijfel, gebraden gans. Wilde ganzen uit de moerassen van de
Nijldelta behoorden tot de meest geliefde feestgerechten en priesters hadden recht
op een dagelijkse portie gebraden gans met een kruik wijn. Was de jacht overvloedig
geweest, dan legde men de malse ganzeborsten in de pekel voor tijden van minder
geluk. Verder at men graag duiven en kwartels, misschien geroosterd, maar ook
ingelegd in een pikante marinade, zoals men nu in Spanje nog veel doet met patrijzen
in de jachttijd (escabeche).
Ook rundvlees en misschien vis, zoals mul uit zee of baars uit de Nijl. Maar vis
stond niet in erg hoog aanzien in Egypte, men vond het eigenlijk minderwaardig
voedsel, en priesters mochten er zelfs niet van eten.
Er was gerstebrood en tarwebrood. En als groenten uien en prei, sla en
komkommers. En in het seizoen druiven en meloenen.
En zeker grote schalen met broodjes en koekjes, gebakken van fijn meel met
honing, eieren en boter. En de kindertjes, die op kussens op de grond zaten, mochten
hun brood en koekjes dopen in een mengsel van honing en geklaarde boter. Er werd
wijn bij gedronken, het oude Egypte was een groot wijnland, dat zelfs wijn
exporteerde Er zijn in de Middellandse en Zwarte Zee scheepswrakken gevonden,
beladen met wijnamforen die op het handvat een zegel dragen met herkomst en
jaargang. Men heeft hieruit willen afleiden, dat de wijnbouw in Egypte op hoog peil
stond en dat men al een soort Appellation Controlée had, en gerijpte wijn van bepaalde
jaargangen dronk. William Younger in zijn boek Gods, Men and Wine bekijkt dit
echter nuchterder. Volgens hem was er geen sprake van wijnconnaisseurs, maar had
deze vermelding alleen een administratieve reden. Men wilde controle hebben op
wat er in een bepaald jaar door een bepaalde wijnbouwer was afgeleverd.
Uit de pyramiden kennen we prachtige afbeeldingen van de Egyptische wijnbouw,
zoals die uit het graf van Ka-emweze in Thebe (ca. 1200 v.Chr.), waarop men ziet
hoe de druiven in schaduwrijke priëlen groeien, wat uiteraard gunstig is in een heet
klimaat als het Egyptische, hoe de druiven in een grote kuip worden getreden, of ge-
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perst in een zak, die tussen twee stokken is gespannen en hoe de most in zakken
wordt vervoerd. Over de kwaliteit hoeven we ons geen illusies te maken: in het hete
klimaat zal de gisting wel veel te snel zijn gegaan - al kende men waarschijnlijk wel
al een methode om de gistkuip met stromend water te koelen - en bewaren in poreuze
amforen is ook niet de beste manier om wijn goed te houden.
Wijn was voor de rijken, de eenvoudigen dronken bier bij hun gerstepap,
gerstebrood en zoute visjes met uien en knoflook. Ook de arbeiders bij de
pyramidenbouw kregen brood met uien en bier. Of bier voor het eerst in Egypte dan
wel in Sumerië is gebrouwen is niet bekend, misschien wel in beide landen ongeveer
tegelijkertijd. Bier en brood hebben van het begin af bij elkaar gehoord, bier is uit
brood voortgekomen, althans uit gegiste meelbrij, maar later heeft het brood ook
veel aan het bier te danken gehad. In Egypte brouwde men bier door een deeg van
ontkiemde gerst (mout) halfgaar te bakken en in water te laten gisten. De hierdoor
ontstane vloeistof werd gezeefd en men had bier, waaraan dan bepaalde kruiden
werden toegevoegd, zoals sesam of kaneel, waardoor er verschillende soorten
ontstonden. Deze droegen poëtische namen, zoals het hemelse, het vreugdebre ngende
en het weelderige. Uit bier is het eerste gerezen brood ontstaan. Het alledaagse brood
in Egypte werd gebakken van gerst en gierst, het was stug en moeilijk te kauwen
zoals blijkt uit de sterk afgesleten gebitten van Egyptische mummies. Maar er groeide
ook tarwe aan de Nijl. Tarwe bevat glutenvormende proteïnen, zodat men er een
elastisch deeg van kan kneden, waarin dank zij de gistcellen koolzuurbelletjes
ontstaan, die het baksel luchtig maken. Men heeft dit waarschijnlijk ook bij toeval
ontdekt en er ontstond luchtig, makkelijk te kauwen brood. Maar tarwe was vrij
schaars en duur, het lekkere tarwebrood bleef voor de rijken.
Op de één of andere manier, dank zij ver vooruitgeschoven handelsposten
bijvoorbeeld, is deze methode om brood te laten rijzen in Europa terecht gekomen.
De Romeinen troffen door bierschuim gerezen tarwebrood aan zowel in Gallië
(Frankrijk) als Iberië (Spanje).
Maar bier was niet strikt noodzakelijk om tarwedeeg te laten rijzen, het kon ook
anders. Al gauw werd de algemeen gebruikelijke methode die van het zuurdeeg: een
achtergehouden klontje deeg laten verzuren en gebruiken om nieuw deeg te laten
rijzen. Nog altijd wordt er zuurdeegbrood gebakken en het is nog altijd een
voortreffelijk brood. Maar het kost wel tijd: zuurdesem moet rijpen, het deeg moet
langzaam rijzen. Daarom aten de joden in de nacht vóór hun uittocht uit
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Egypte naar het Beloofde Land geen zuurdesembrood maar ‘ongezuurde broden’,
het harde ongerezen brood, omdat zij haast hadden weg te komen uit het land van
hun dienstbaarheid. Tot op de dag van vandaag eten orthodoxe joden ter herinnering
aan die haastige uittocht op het joods paasfeest ‘ongezuurde broden’, de welbekende
matzes, en daarbij ‘bittere kruiden’ als herinnering aan de bittere slavenarbeid, de
mierikswortel, ook nu nog een typisch joodse specerij.

India
Het verste verleden van India is in nevelen gehuld, maar omstreeks 1925 zijn er twee
belangrijke vondsten gedaan die enig licht geven: de steden Harappa en Mohenjo-Daro
in de Indusvallei, ook een dal met vruchtbaar rivierslib. Beide moeten fraaie steden
geweest zijn uit omstreeks 3000 v.Chr. Comfortabele huizen en winkels, badhuizen
en fonteinen bewijzen de aangename levensstijl. Er zijn vele moedergodinbeeldjes
gevonden, maalstenen voor graan en specerijen, ovens, sierlijk gedecoreerd aardewerk,
sieraden en cosmetica.
Met een stelsel van dijkjes en kanalen werd het water van de rivier tijdens
periodieke overstromingen in bedwang gehouden, zoals ook in Mesopotamië en
Egypte, en om de steden heen lagen de dorpen van de boeren die het land bewerkten.
Er werd tarwe en gerst verbouwd, bonen en erwten, en sesamolie, gemberwortel,
mosterdzaad en kaneel gaven kleur en geur aan de gerechten. Als huisdieren hield
men schapen en geiten, zeboes en varkens, de olifant werd als werkkracht gebruikt
en de dromedaris, in die tijd in Arabië gedomesticeerd, als vervoermiddel. Er bestond
een intensief handelsverkeer tussen Noord-India en Mesopotamië en Arabië, zoals
blijkt uit vondsten van Indiaas aardewerk in Mesopotamië, Arabisch koper en
Sumerische zegels in India. In India moet ook een dier gedomesticeerd zijn dat van
onschatbaar belang is geworden voor de keuken: de kip. Alles wijst erop dat in
Harappa voor het eerst een wilde hoendersoort aan de veestapel is toegevoegd. De
haan, oeroud symbool van vruchtbaarheid, was ook het triomfantelijke symbool van
Harappa. Het is zelfs zeer goed denkbaar dat onze paaseieren hun oorsprong vinden
in de Indusvallei.
Deze bloeiende landbouwcultuur is ten onder gegaan door de komst van
Indo-europese veeboeren, die met vrouwen en kinderen, have en goed, wagens en
kudden uit het Wolgagebied via de kusten van
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de Kaspische Zee en Perzië de Indusvallei zijn binnengevallen. Zij noemden zichzelf
arya, Ariër, wat ‘edele’ betekent en voelden zich ver verheven boven de donkere
bewoners die ze aantroffen. Als manhaftige vechtjassen, bewapend met helm en
kuras, pijl en boog, hadden ze weinig moeite met het veroveren van de onbeschermde
steden van de oude Induslandbouwcultuur. In het epos Rigveda klinkt de echo van
het wapengekletter nog door: aan de Arische vuurgod Agni wordt dank gebracht,
dat hij de ‘zwarte volken heeft verjaagd en hun steden in vlammen doen opgaan’.
Deze invallers voerden als grootste rijkdom met zich mee runderen die voor hen
symbool van macht en bezit waren. Het waren ‘heilige koeien’, die niet geslacht
mochten worden - alleen hun melk werd gebruikt voor boter. Nog altijd is ghee,
geklaarde boter, uiterst belangrijk in de keuken van India.
Er bestaat een verrassende overeenkomst tussen vele gerechten uit Perzië (Iran)
en Noord-India. De eerste verbinding tussen beide culinaire culturen, in latere eeuwen
telkens vernieuwd, is waarschijnlijk gelegd tijdens de invallen van de arya.

Het kustgebied
Omstreeks 1800 v.Chr. verliet de rijke herdersvorst Abraham met zijn kudden de
langzaam verschralende grond van Ur der Chladeeën, in het oude Sumerië. Op zoek
naar goede weidegrond trok hij steeds verder westwaarts en kwam terecht in ‘het
land van melk en honing’, het oude land Kanaän, tegenwoordig Israël. Hij vond daar
een vruchtbaar land met weiden en rijke graanakkers, boomgaarden waar de wijnstok
zich slingerde tussen vijgebomen en granaatappelstruiken, en de wilde bijen hun
honing verzamelden. Zijn nakomelingen gingen dit land als hun erfdeel beschouwen,
en hun strenge patriarchale godsdienst van Jahwe, de god der wrake, overheerste al
gauw de plaatselijke religies. Het varken werd uitgebannen, men voedde zich met
brood en kaas, schapevlees, vis, groenten en vruchten. En men dronk de wijn, die in
het Middellandse Zeeklimaat van Kanaän goed gedijde. In de Bijbel wordt veel
gesproken over wijn. Wijn behoorde niet alleen bij het dagelijks leven, wijn was ook
een symbool voor alles wat goed en prettig is, ‘de wijn die het hart verheugt’ van
koning Salomo, de wijn ‘die de tongen van de meisjes losmaakt’ van de profeet
Zacharias. Zo belangrijk achtte men de wijnoogst, dat
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mannen die de druiven moesten plukken en treden vrijgesteld waren van militaire
dienst: een bewijs van beschaving, wijn maken is belangrijker dan oorlog voeren
(deze oude traditie leeft trouwens nog voort in Frankrijk, waar dienstplichtige soldaten
verlof kunnen krijgen om hun ouders bij de wijnoogst te helpen).
De Israëlieten kenden verschillende soorten wijn. Een eenvoudige wijn, die jong
gedronken werd en misschien geleken heeft op de Portugese vinho verde, bereid uit
nog niet geheel rijpe druiven.
Voor feestelijke gelegenheden was er een zeer zoete, zware wijn van ingedroogde
druiven, misschien gelijkend op Malaga. Maar men dronk ook geïmporteerde wijn.
De profeet Hosea zong de lof van wijnen uit Libanon, Salomo dronk met zijn schone
donkere geliefde uit het Hooglied wijn uit Cyprus.
Twee Oud-Testamentische Hebreeuwse woorden voor wijn zijn blijven voortleven
in de Amsterdamse volkstaal, dank zij het Jiddisch.
Jajin, de naam voor alledaagse wijn is jajem geworden, Amsterdamsjoods voor
jenever. En sjikar, afgeleid van het Babylonische woord sjikarde, een verzamelnaam
voor alcoholische dranken, zoals wijn, bier en mede, is sjikker geworden, een woord
voor dronken.
De joodse culinaire mogelijkheden waren beperkt door de strenge spijswetten.
Varkensvlees was ten strengste verboden, het varken, behorend bij de oude
landbouwculturen, werd geassocieerd met alles wat onrein, onkuis, liederlijk en
zondig was, een herdersvolk zag erop neer. Het verbod van varkensvlees heeft
derhalve veel diepere gronden dan uitsluitend hygiënische. Men moest zich bepalen
tot herkauwers met gespleten hoeven.
Ook paardevlees was verboden: het paard was om op te rijden, of om mee ten
strijde te trekken, niet om op te eten. Ook typisch voor een herderscultuur was het
verbod ‘het bokje te koken in de melk zijner moeder’. Hieruit is voortgevloeid dat
orthodoxe joden in één maaltijd geen vlees en zuivel mogen combineren en dat men
in de keuken afzonderlijk vaatwerk moet hebben voor vlees en gerechten met melk.
Ook bepaalde delen van slachtdieren werden als onrein beschouwd. Dit heeft
misschien te maken met het feit dat vaak juist die delen door de omringende ‘heidense’
volkeren aan hun goden werden geofferd. Ook vissen zonder schubben waren taboe,
orthodoxe joden eten daarom geen paling, wat overigens op een misverstand berust,
paling heeft wel degelijk schubjes, zij het zeer kleine. Misschien is de diepste reden
hiervan dat men geen dieren wilde eten die onvolmaakt zijn.
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Ondanks deze beperkingen heeft de joodse keuken zich toch wel degelijk kunnen
ontwikkelen. Na de diaspora, de verstrooiing over de wereld, is er een heel eigen,
karakteristieke joodse keuken ontstaan, gegroeid tegen de verdrukking van de strenge
spijswetten en de minachting van omringende christelijke volkeren in. Juist door de
afzondering in ghetto's heeft die keuken, gebaseerd op de oeroude keuken van een
strenge herderscultuur, dat geheel eigen karakter gekregen en is ze, in smakelijkheid
en fantasie, een afspiegeling geworden van de joodse vitaliteit die, onder welke
benarde omstandigheden ook, er altijd het beste van heeft weten te maken. Helaas
is het een keuken die gedoemd is te verdwijnen.
De Jiddische keuken uit Midden- en Oost-Europa heeft tot in onze tijd stand kunnen
houden - en vele Europese keukens beïnvloed - maar staat nu op verdwijnen, evenals
het Jiddisch. Die keuken was een wonderlijke versmelting van oeroude joodse tradities
en de kookkunst van de landen waar joodse gemeenschappen gevestigd waren. Tot
de zeer oude tradities behoren de chollah, het gevlochten feestbrood, dat wij galle
noemen, de matzes, ongerezen broden, herinnerend aan de nacht van de uittocht uit
Egypte.
En zeker zal de traditionele joodse keuken nog elementen uit Egypte bevatten,
immers na de uittocht bleef het verlangen ‘naar de vleespotten van Egypte’ en de
verfijning van de Egyptische keuken heeft zonder twijfel doorgewerkt.
Langs de smalle kuststrook tussen Middellandse Zee en Libanongebergte, woonden
de Feniciërs. Een volk, dat meer begaafd was met praktisch vernuft dan met artistieke
creativiteit: ze hebben ons weinig kunstwerken nagelaten, maar wel veel praktische
uitvindingen. Aangezien ze slechts beschikten over een smalle kuststrook tussen
bergen en zee, en achter de bergen de eindeloze woestijn begint, moesten ze hun
bestaan wel in de richting van de zee zoeken. Zo hebben de Feniciërs de eerste echte
zeewaardige schepen gebouwd, waarvoor ze het prachtige cederhout van de Libanon
konden gebruiken. De ontbossing van de Libanon is al meer dan drieduizend jaar
geleden begonnen en van de eens zo machtige cederwouden zijn slechts enkele
honderden, zorgvuldig beschermde ceders over.
De Feniciërs waren de grote handelaren en vrachtvaarders van de Oudheid en zij
waren het die de verbinding hebben gelegd tussen de culturen van Mesopotamië,
Egypte, Griekenland en Rome. Van de Babyloniërs namen ze het voor de handel zo
onontbeerlijke systeem van geld als betaalmiddel, en van vaste maten en gewichten
over. Op
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basis van de Egyptische hiëroglyfen ontwikkelden zij een aanmerkelijk praktischer
schrift, bestaande uit tweeëntwintig lettertekens voor consonanten, het eerste echte
alfabet derhalve (waar ons alfabet van is afgeleid, via het Griekse). Voor kooplui die
snel en nauwkeurig overeenkomsten en bestellingen moesten noteren was een
letterschrift, in tegenstelling tot hiëroglyfen en spijkerschrift, dat woorden en
lettergrepen weergaf, het meest praktische. Voorts hebben de Feniciërs uitgevonden
van een bepaald zeeslakje de verfstof purper te maken, die tot ver in de Middeleeuwen
hoogst belangrijk is geweest als verfstof voor ambtsgewaden voor
hoogwaardigheidsbekleders en als inkt voor belangrijke documenten.
Ook wordt hun vaak de uitvinding van het glasblazen toegeschreven. De
Egyptenaren konden al glazen kralen maken, de Feniciërs maakten als eersten glazen
om uit te drinken: een niet geringe bijdrage tot de tafelcultuur.
Zij vervoerden wijn van Egypte naar Syrië en de Zwarte Zee, van Cyprus naar
Tyrus, van de Griekse eilanden naar Noord-Afrika. Uit opgeviste amforen, voorzien
van een zegel van herkomst, zijn die oude handelsrelaties nauwkeurig te reconstrueren,
en is na te gaan waar bepaalde wijnen geliefd waren.
Met hun koopwaar verspreidden ze ook cultuur. Want de Feniciërs handelden ook
in mensen. Uit het Midden-Oosten, van de kusten van Afrika en West-Europa haalden
ze mensen weg en verkochten die op belangrijke slavenmarkten, zoals op enkele
Griekse eilanden gehouden werden. Ze werden alom gevreesd en geminacht om die
slavenhandel, maar men maakte er wél dankbaar gebruik van. De maatschappij van
Griekenland en Rome was gebaseerd op slavenarbeid.
Zo kwamen er slaven uit het Midden-Oosten in de keukens van hen die het konden
betalen, en brachten er hun keukencultuur.
De slavenhandel, hoe treurig op zich, heeft zeer veel bijgedragen tot de verspreiding
van smaakverfijning en kookkunst van Oost naar West.
Een zeer belangrijke culinaire uitvinding danken we ook aan de Feniciërs: de
mayonaise, althans een saus op basis van een emulsie. Bij mayonaise ontstaat de
emulsie door binding van olie en eierdooier. De Feniciërs roerden een saus van olie
met knoflook. Niet alleen langs de Middellandse Zee maar ook langs de kusten van
de Zwarte Zee, overal waar Feniciërs geweest zijn en gehandeld hebben, bestaan
deze emulsiesauzen, vaak nog in de oorspronkelijke vorm van olie met knoflook,
zoals de Griekse skordalia, en de saus die de
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Roemeense vissers in de Donau-delta eten bij hun naast rietvuur geroosterde karper,
van fijngewreven knoflook met olie en zout.
De Feniciërs namen op hun lange tochten olijfolie, zout en knoflook mee - knoflook
geeft uithoudingsvermogen en dat hadden de roeiers wél nodig - en vaak ook sap
van onrijpe druiven, verjus, en maakten daar de saus van voor de vis die ze 's avonds,
als de schepen op het strand getrokken waren voor de nacht, roosterden of kookten.
Het verhaal dat mayonaise een uitvinding zou zijn van de kok van de hertog van
Richelieu, daterend uit 1756, toen deze de plaats Mahon op Menorca innam, en naar
deze plaats genoemd zou zijn, is een verzinsel. De saus is veel en veel ouder, en de
naam mayonaise is afkomstig van een oud-Frans woord moyeu voor eierdooier.
Mayonaise heeft haar naam waarschijnlijk gekregen, toen men op het idee kwam de
oude emulsiesaus met eierdooiers te gaan maken, niemand weet wanneer.
De Feniciërs worden zelden genoemd als het over culinaire cultuur gaat, maar ze
zijn waarschijnlijk van zeer groot belang geweest, misschien niet zozeer als scheppers
dan wel als transporteurs - een rol die later de Turken hebben vervuld.
Veelzeggend is ook in dit verband, dat in de grote bloeitijd van Griekenland, de
beste koks uit Sicilië kwamen, waar vele Fenicische nederzettingen waren. En dat
nog altijd in Libanon, het oude Fenicië, een zeer geraffineerde kookkunst bestaat die
van verschillende culturen, vooral de Perzisch-Arabische en de Franse, het beste in
zich opgenomen heeft.

Babylonië en Perzië
De directe erfgenamen van de Sumerische cultuur waren de Babyloniërs. Babylonië
was een rijk en welvarend land, met een economie die zowel op handel als landbouw
was gebaseerd. De Griekse schrijver Herodotus was zeer onder de indruk van de
geweldige opbrengst van de vruchtbare Babylonische akkers.
Hij spreekt van tweehonderd- tot driehonderdvoud, maar Herodotus overdreef wel
eens vaker. Maar ook latere, nuchtere Romeinse schrijvers verhalen over de rijke
graanakkers, de wouden van dadelpalmen, tuinen vol vruchten en groenten, kanalen
vol karpers en palingen die ze aantroffen, toen Babylonië al lang geen Babylonië
meer was, maar opgenomen in het grote Perzische Rijk.
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Aan de Assyrische koning Hammoerabi (1760-1685 v.Chr.), de buurman van
Babylonië in het Tweestromenland, danken wij de eerste drankwet als onderdeel van
een voor die tijd zeer vooruitstrevend wetboek. Het gehalte aan gerst en kruiden voor
het bier werd nauwkeurig bepaald, evenals de bierprijzen en de lonen voor de
brouwersknechten.
De in dit wetboek voor overtreders in het vooruitzicht gestelde straffen waren
echter niet mals: bierhandelaren en herbergiers die te hoge prijzen vroegen, werden
eenvoudig in de Eufraat gegooid, priesteressen die zich in verdachte dranklokalen
ophielden gingen naar de brandstapel. Van wijs inzicht getuigt, dat politieke discussies
in herbergen verboden waren.
Eén van de meest dramatische feestmalen uit de geschiedenis was het laatste
gastmaal van de laatste koning van Babylonië: Belzasar. ‘De koning Belzasar maakte
een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend,’
zo staat er in het boek Daniël in de Bijbel. Toen Belzasar geproefd had hoe goed de
wijn was, liet hij het gouden vaatwerk halen dat zijn vader uit de tempel van Jeruzalem
geroofd had, want slechts dit goud voor de god van Israël achtte hij waardig om
dergelijke goede wijn uit te schenken en drinken - wat getuigt van grote eerbied voor
de wijn. ‘En de koning en zijn geweldigen,’ zo staat er, ‘zijn vrouwen en bijvrouwen,
dronken daaruit. Zij dronken de wijn en prezen de gouden, de zilveren, de koperen,
de ijzeren, de houten en stenen goden. Ter zelfder ure kwamen de vingers van een
mensenhand voort die schreven tegenover de kandelaar op de wand van het koninklijk
paleis, en de koning zag de hand die daar schreef: mene, tekel, ufarsin,’ zo staat er
in de Statenvertaling. Naar de uitleg van de profeet Daniël, aangezocht om deze
onheilspellende woorden te verklaren, wat geen van de wijzen en sterrewichelaars
van de koning kon, betekenden deze: geteld, gewogen en te licht bevonden en aan
de Perzen gegeven.
En in die nacht in het jaar 538 v.Chr. van rinkelende gouden bekers van een
beledigde god, toen de tafels bijkans doorbogen van alle heerlijkheden van een
geraffineerde kookkunst, zoals die in het rijke Oosten was gegroeid, van geroosterde
speenvarkentjes en malse lamsruggen, jonge geitjes gestoofd met palmhartjes en
verse dadels, gazellen met kweeperencompote, verse kaasjes met kruiden en room,
koekjes drijvend in sausen van honing, boter en sesamzaadjes, en de geweldigen en
schone vrouwen zich te goed deden aan wijnen uit Cyprus en Armenië, uit Israël en
Libanon, die gloeiden in tempel-
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goud, stak de Perzische koning Cyrus de dijk van de slotgracht van Babel door, zodat
deze leegstroomde en de Perzische soldaten zonder veel moeite de stad binnen konden
komen. Zo ging het schitterende Babel dat koning Nebukadnezar gebouwd had ten
onder - een waardig einde voor een stad waar men zozeer van het goede leven had
weten te genieten.
De Perzische veroveraars waren zo wijs de Babylonische levenskunst niet te
vertrappen, maar over te nemen. Perzië werd het nieuwe gastronomische middelpunt
van de wereld.
Het immense Perzische Rijk beschikte over een uitstekend wegenstelsel, vooral
bedoeld voor de goed georganiseerde postdienst, maar ook gebruikt door
handelskaravanen.
Perzië handelde zowel met Oost als West, en uit India kwamen suikerriet en
specerijen. In Perzië is de kunst van het conserveren van vruchten in suiker ontstaan,
in Perzië koelde men vruchtesappen met sneeuw, in Perzië bereidde men geraffineerde
sauzen met combinaties van zoet en zuur, met zoet en pikant. En vanuit Perzië is dit
raffinement naar het Westen gekomen - via Fenicische kooplui en via de slavenhandel,
en langs Griekenland. Maar dat is een volgend verhaal. Goed duizend jaar na de
ondergang van het Babel van Nebukadnezar en Belzasar, ontstond er een nieuw
Babel: Bagdad, de stad der kaliefen aan de Eufraat, die opnieuw een brandpunt van
grote gastronomische cultuur zou worden.

Wina Born, Eten door de eeuwen

45

Hoofdstuk III
Conflict tussen Oost en West
Koks volgen veldheren, filosofen discussiëren aan tafel.
Griekenland zien wij als bakermat van onze Westerse beschaving. Terecht. In
Griekenland is het logische, kritische denken geboren, de innerlijke vrijheid van de
mens. Griekenland heeft de mens ontdekt als onafhankelijk individu met eigen
verantwoordelijkheid. ‘De mens is de maat van alle dingen,’ sprak in de vijfde eeuw
v.Chr. de Griekse filosoof Protagoras. De mens óm de mens, in zijn lichamelijke
schoonheid en in de diepten van zijn ziel.
Griekenland bezat wel marmer voor tempels en beelden, maar geen rijkdommen
voor de tafel. Griekenland was en is een arm land, dat met moeite wat voedsel prijs
geeft van haar schrale, rotsige grond. De Grieken waren en zijn nog steeds een sober
volk. Hoe creatief de Griekse cultuur geweest is in denken en dichten, in bouwen en
beeldhouwen, niet op culinair gebied. De Griekse keuken is een sobere, eenvoudige
keuken. Maar Griekenland heeft wél bepaalde verworvenheden en ideeën van andere,
grote keukens verspreid en naar het Westen doorgegeven. En over de Griekse drempel
is de wijnstok Europa binnengekomen.
Ten zuiden van de Peloponnesos ligt het eiland Kreta. Hier had zich, omstreeks
2000 v.Chr., een schitterend rijk gevormd, een thalassocratie, een zeemacht, die het
gehele oosten van de Middellandse Zee beheerste, en handel dreef met Egypte en
Fenicische havens. Wat wij van de Kretenzische cultuur weten - dank zij
indrukwekkende opgravingen op Kreta - geeft een beeld van een verfijnde en
blijmoedige beschaving. Mensen die konden genieten van de schoonheid van bloemen,
van dansen en muziek, die sierlijke kleinodiën konden maken, die comfortabele
paleizen bouwden. En daar houdt het mee op. Zolang nog maar een gedeelte van het
Kretenzische schrift - het Lineair B - is ontcijferd, blijft er zeer veel onbekend. Maar
wél weten we dat de Kretenzers uit het Minoïsche Rijk, zo genoemd naar Minos, de
naam van de koningen, zoals farao de naam van de Egyptische
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koningen was, wijn gedronken hebben. De enorme pithoi, aarden kruiken die
gevonden zijn in de paleizen van Knossos en Aghia Triada, moeten gebruikt zijn
zowel voor het opslaan van meel en olie als waarschijnlijk voor het laten gisten van
druivesap. Althans, er zijn er een aantal gevonden, waarin nog druivepitten aanwezig
waren. In het paleis van Knossos is ook de meest dramatische wijnvlek ter wereld
gevonden. Het Kretenzische Rijk moet omstreeks 1450 v.Chr. ten onder zijn gegaan.
Hoe is nog altijd niet duidelijk, maar het meest waarschijnlijk is toch wel, dat het
door een natuurramp was, een vloedgolf en aardbevingen, veroorzaakt door de
uitbarsting van de vulkaan Thera (Santorini), 120 kilometer noordelijk in de Egeïsche
Zee. In het daardoor ontstane tumult moet er een kruik met wijn zijn omgevallen en
gebroken - in de troonzaal in het paleis in Knossos is nog altijd een wijnvlek op de
vloer te zien.
Bij die vulkaanuitbarsting, die in geweld nog aanzienlijk groter was dan de
legendarische uitbarsting van de Krakatau in 1883, vloog het eiland Thera de lucht
in, waarbij het enorme gat van bijna vijfhonderd meter diep en de zwarte kraterwand
van het eiland ontstonden. Waarschijnlijk zijn er aan deze infernale uitbarsting
waarschuwingen vooraf gegaan, althans er zijn bij opgravingen geen skeletten
gevonden, de bevolking moet dus van te voren gevlucht zijn. Maar door opgravingen
van de laatste tijd is er langzamerhand een kleurrijk beeld ontstaan van een welvarend
handelscentrum in de Egeïsche Zee en van het comfortabele leven dat men daar
leidde, vijfendertighonderd jaar geleden. Huizen met grote ramen en mozaïekvloeren,
en de nog altijd in Griekenland zo geliefde dakterrassen, sierlijke wandschilderingen
om het interieur te verlevendigen, badkamers, geraffineerd gevormd en beschilderd
aardewerk. En er zijn in voorraadpotten en mandjes sporen gevonden van wat er zoal
gegeten werd. Uiteraard had men olijfolie en wijn. Men at vooral schape- en
geitevlees, maar ook varkens. Veel groenten en vruchten, ook veel vis en schaal- en
schelpdieren. Als delicatesse werden bepaalde slakken van elders ingevoerd. Het
basisvoedsel bestond uit erwten en linzen, gerste- en tarwebrood, men kruidde het
voedsel met sesamzaadjes en saffraan. De sesambroodjes van Griekenland en Turkije
en de mediterrane vissoep met saffraan hebben een zeer oude geschiedenis. Honing
verzoette het leven, men snoepte amandelen en pistaches.
Tussen de achttiende en de zestiende eeuw v.Chr. verschenen op het Griekse
vasteland verschillende stammen uit het noorden in elkaar opeenvolgende golven.
Zij vonden daar een autochtone bevolking
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van primitieve landbouwers en vissers, de Pelasgen. De nieuwkomers, energieke en
vechtlustige ruiters en veefokkers, stichtten koninkrijkjes, met als middelpunt een
sterke burcht op een heuvel, zoals bijvoorbeeld Mykene. Daaromheen lagen de
akkers, weiden en boomgaarden, die voor het voedsel moesten zorgen en die bewerkt
werden door de oorspronkelijke bevolking, als slaven of horigen.
Hieruit is voortgekomen dat merkwaardig verbrokkelde Griekenland uit de Oudheid
met zijn stad-staatjes, alle zeer op hun vrijheid en individualiteit gesteld en levend
van het land eromheen en later ook van handel overzee. Men verbouwde gerst en
spelt (een soort tarwe), en tarwe. Er stonden olijfbomen, achter het huis een vijgeboom
en een appelboom, en er kwamen wijngaarden. Misschien was de wijnstok via Kreta
naar het vasteland van Griekenland gekomen, misschien ook vanuit Klein-Azië via
de eilanden. Men hield varkens en geiten, in de bergen weidde men schapen en in
het geurige struikgewas zoemden de bijen die de kostelijke en hoog gewaardeerde
honing verzamelden.

Homerus
Hoe de Grieken aten in de periode van omstreeks 1200 tot 800 v.Chr., toen de
miniatuur-koninkrijkjes zich gevormd hadden, weten wij dank zij de beeldende
vertelkunst van Homerus. Deze legendarische dichter - er is niets van hem bekend vertelt in de Ilias, het verhaal van de verovering van Troje door de Grieken, en in de
Odyssee, de romantische belevenissen van de omzwervingen van koning Odysseus
van Ithaka na die verovering. Beide meesterwerken moeten omstreeks 800 v.Chr.
zijn geschreven, maar de hierin vertelde verhalen zijn ouder en dateren van omstreeks
1200 v.Chr. Er wordt op vele plaatsen met smaak over eten en drinken en gastmalen
verteld.
De keuken was eenvoudig. Men at brood en graanbrij, met kaas en olijven en
dronk er met water aangelengde wijn bij. En daarin is in drieduizend jaar weinig
veranderd.
Komt men in het Griekenland van nu in de bergen van Kreta, van de Peloponnesos,
van Thessalië, bij herders en dorpelingen te lande, dan wordt er een maaltijd van
brood en schapekaas, olijven en wijn aangeboden. Zoals er ook nu nog in Griekenland
slechts bij hoogtijdagen, zoals pasen en een bruiloft, vlees gegeten wordt, zo was het
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ook toen. Slechts de rijken en aanzienlijken konden zich vlees permitteren (uiteraard
spreek ik hier niet over de huidige stadscultuur en de toeristencentra, dat is een andere
zaak).
De roeiers op zee kregen als dagelijks rantsoen oinoutta, een dikke brij van
gerstemeel, olijfolie en wijn.
De koningen echter wisten hoe ze hun gasten moesten ontvangen. Hoor hoe
Homerus vertelt over de ontvangst van de koningszoon Telemachos, aan het hof van
koning Menelaos van Sparta:
‘Waswater kwam een slavin in een prachtige gouden lampetkan
Brengen en, boven een bekken van zilver, begoot zij hun handen,
Dat zij wasten, en er stond een tafelschraag, glimmend gewreven
Voor hen. Het brood kwam een eerbare huishoudster brengen. Zij zette
Velerlei toespijzen op, hen met alles wat klaarstond verkwikkend
Ook kwam een voorsnijder rond met allerlei soorten van vlezen
Opgestapeld op borden van hout en met gouden bokalen.’
(vertaling: dr. Aegidius Timmerman)
De Homerische Grieken moeten, zoals ze ook nu nog zijn, uitstekende roosteraars
zijn geweest. Eén van de beste, nog altijd geldende handleidingen voor het roosteren
van vlees vinden wij in boek IX van de Ilias, waarin Homerus beschrijft hoe Achilles
en zijn vriend Patroklos de beide afgezanten van de leider van de expeditie tegen
Troje, koning Agamemnon, onthalen. Achilles zit wat te spelen op zijn met zilver
beslagen lier, als het tweetal zijn tent nadert. Hij roept Patroklos toe om snel wat
sterke en vurige wijn te mengen en:
‘Daarna zette Achilles een aanrechtbank in het haardlicht
Legde de haas van een schaap en een vette geit, van een mestzwijn
't Ribstuk erop, dat droop van het spek. Toen Achilles het voorsneed
Hield Automedon vast. Maar Achilles sneed het aan stukken
Zorgzaam en stak het aan spitten. En daarna, een godheid gelijkend
Deed Menoetius's zoon een ontzaglijk houtvuur ontvlammen
Toen nu het hout was verbrand en de vlammen weggekwijnd waren
En ook de gloeiende houtskool uiteen en vlak was gestreken
Werden daarboven de spitten gestrekt, met het bittere zeezout
't Vlees besprenkeld, en 't spit in de vorken telkens geheven.’
(vertaling: dr. Aegidius Timmerman)
Als hartversterking voor vermoeide reizigers en dappere krijgers kende men een
wonderlijk brouwsel, dat ons niet erg aanlokkelijk toe-
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lijkt, maar gezien het feit, dat Homerus het verschillende keren vermeldt toch heel
geliefd was. In boek XI van de Ilias wordt verteld hoe de slavin Hekamede,
‘schoonlokkig’ deze drank bereidt voor de oude koning Nestor en zijn gasten:
‘Zij zette hun dan een fraaie en gladgepolijste tafel
Voor, met lazuurblauwe poten en daarop een koperen mandje,
Daarbij ook uien als toespijs nevens de wijn, gele honing
Verder nog meel van de heilige gerst en een prachtige beker,
- Nestor bracht hem van huis mee - met gouden nagels geklonken;
Daaraan waren vier oren, waar twee gouden duiven op pikten,
Elk aan een kant en onder die beker waren twee stutten,
Was hij gevuld, dan schoof hem een ander niet licht van de tafel,
Nestor hief hem gemakkelijk op, hij, een grijsaard. En daarin
Mengde die vrouw, op godinnen gelijkend, de mannen een mengsel
In een Pramnische wijn, terwijl zij ook geitekaas raspte
Daarvoor met koperen rasp en op alles blank gerstemeel strooide
Toen zij het mengsel gereed had, verzocht zij hen beiden te drinken.’
(vertaling: dr. Aegidius Timmerman)
Bij Homerus valt wel veel te lezen over vlees, over brood en kaas, over honingkoekjes,
over wijn, maar weinig over vis.
Misschien waren de Grieken in zijn tijd nog geen viseters of vonden ze vis iets
voor de overwonnen oerbevolking langs de kust. De Kretenzers hadden wel prachtige
inktvissen op hun vazen en kruiken afgebeeld, maar of ze die ook aten is de vraag.
Er zijn echter in de oude koningsburchten van Argos en Mykene wel schelpen van
oesters en mosselen gevonden. Maar misschien werden die door de slaven gegeten.
Zeelui aten wél vis, vooral vissoep.
In de opsommingen van voorraden die in die burchten aanwezig waren, komen
telkens weer terug tarwe en gerst, olijfolie en olijven, erwten, tuinbonen en linzen.
Maar ook kruiden om het toch wel eentonige menu wat te verlevendigen, zoals
koriander, komijn, venkel, kruizemunt en sesamzaad - nog altijd kruiden die in de
Griekse keuken veel gebruikt worden.

Koloniën
Was Griekenland van nature al een armzalig land, geen vruchtbare rivierdalen, geen
sappige valleien met grazige weiden, het weinig wát
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ze hadden is door de Grieken ook niet erg verstandig beheerd. Er moet, in de tijd van
Homerus, in Griekenland nog veel bos zijn geweest, waarin het goed jagen was.
Geleidelijk echter heeft men die bossen gekapt voor brand- en timmerhout en om
meer landbouwgrond te winnen. Voor de toch al stenige grond was deze ontbossing
fataal, onder winterregens spoelde de grond weg, de kale rots kwam boven. De
olijfboom, een zeer nuttige boom, die olijven gaf om te eten, olie voor de
voedselbereiding, voor verlichting en lichaamsverzorging, kon ook de schaarse grond
niet vasthouden, omdat hij diep en niet breed wortelt. Daar kwam nog bij, dat de
overigens verstandige wetgever van Athene, Solon, in de zesde eeuw v.Chr. de uitvoer
van alle landbouwprodukten, behalve olijfolie, verbood. Door de handelgrage Grieken
werden er toen nog méér bossen gekapt ten behoeve van de olijfboom, waardoor nog
meer erosie kwam. Zo ontstond het Griekse landschap, dat wij kennen, met zijn kale
heuvels waarvan de witte kalksteen blinkt in de zon. In de vierde eeuw v.Chr. klaagden
oude mannen, zoals de wijsgeer Plato, over de verdwenen bossen, de sappige weiden
en de klaterende beekjes uit hun jeugd. De strijd om milieubehoud is niets nieuws.
Het arme land kon zijn bevolking niet meer voeden. Uit bittere noodzaak ging
men de zee op om nieuw land te vinden. Zo hebben de Grieken vanaf de zesde eeuw
v.Chr. de, zoals Homerus schreef, wijnmoerkleurige zee bevaren en koloniën gesticht
in Spanje, Zuid-Italië Sicilië, zelfs aan de kusten van de Zwarte Zee tot aan de Krim.
In hun bagage brachten ze hun cultuur mee. Ze bouwden tempels en theaters en
plantten de wijnstok. Via de Griekse kolonie Massilia (Marseille) is de wijnstok in
Frankrijk terecht gekomen en omhoog gekropen langs de Rhône.
Niet alleen wijn namen de Grieken mee naar hun koloniën, ook recepten. De
Marseillaanse vissoep, de overbekende bouillabaisse, is aan Griekse zeelui te danken.
Zelfs, volgens de legende, van goddelijke oorsprong. Het was de liefdesgodin
Aphrodite zelf die het recept heeft ingefluisterd in de oren van een zeeman, met wie
zij een plezierige nacht had doorgebracht, en deze zeeman behoorde tot de bemanning
van de schepen die de kreek invoeren die de Vieux Port van Marseille zou worde.
Het gebruik van saffraan in visgerechten, wat men veel aantreft langs de Middellandse
Zeekust, is waarschijnlijk ook van Griekse herkomst. Ook de vissoep die men vooral
in Zuid-Italië, het oude Magna Graecia, eet is Grieks. In Brindisi heet die zelfs nog
zuppa alla greca.
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Onmiskenbaar Grieks is ook de Zuiditaliaanse capriata, een bonenpuree met olijfolie
en groenten (tegenwoordig vaak tomaten en paprika's, wat uiteraard een moderne
toevoeging is). En de tarollo uit Taranto is de aloude Griekse maza, een brij van
granen die gedroogd en gebakken wordt en die men eet met een glas wijn, waarin
het baksel gedoopt wordt. Ook de Napolitaanse pizza heeft een verre Griekse
oorsprong: de Grieken aten platte ronde broodjes, besprenkelden deze met olijfolie
en legden er uien en groenten op.
Doorgaans ging men nuchter aan het werk en nam de eerste maaltijd als de zon
hoog aan de hemel stond. Dit eerste maal was eenvoudig, gerstebrij of brood, een
handvol olijven, een stuk geitekaas, 's winters ook wel wat gezouten visjes.
Het brood werd vaak ingewreven met knoflook, want knoflook geeft
uithoudingsvermogen, zoals ook nu nog de Griekse herders weten die met hun kudden
over de bergen trekken. En Sappho, de dichteres van het eiland Lesbos, ontbeet met
brood, gedoopt in wijn.
Op bescheiden manier wist men zichzelf af en toe te verwennen met koekjes,
gevuld met honing of verse kaas. Die kaaskoekjes, tyropitta, zijn nog altijd een
Griekse specialiteit.
De Boeotiërs wier land - in Midden-Griekenland - wat vruchtbaarder was dan de
rest, stonden bekend als levensgenieters, mannen van weinig woorden maar veel
eten, en ze werden vaak spottend ‘taartjeseters’ genoemd.
Beslist geen taartjeseters waren de Spartanen, die hun stad-staat streng-militair
hadden georganiseerd. Mannen en vrouwen woonden gescheiden, de mannen in
kazernes. De kinderen die ondanks dat toch geboren werden, werden door de overheid
vlak na de geboorte geïnspecteerd, zagen ze er wat zwakjes uit dan werden ze in de
bergen te vondeling gelegd, alleen de sterken mochten blijven meedoen. De jongens
kregen een bikkelharde opvoeding om ze tot dappere strijders te vormen.
Sober en eentonig was de kost en in de kazernes waar de jongelui werden gedrild,
bestond die voornamelijk uit de beruchte bloedsoep van bloed met tarwe- en
gerstemeel en uien, een soort dunne bloedworst, waar in de rest van Griekenland en
vooral later in Rome met afgrijzen over gesproken werd.
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Offeren
Eén van de belangrijkste aanleidingen om vlees te eten in het oude Griekenland was
het offeren aan de goden. De priesters waren tegelijkertijd slager. Als iemand aan
de goden een mooi dier wilde offeren, vaak een witte stier voor zeer belangrijke
offers als men de goden zeer gunstig wilde stemmen, maar ook wel geiten en schapen,
werd het offerdier in drieën verdeeld. Eén deel was voor de godheid, meestal niet
het beste, het ging om het idee en de god werd lelijk voor de gek gehouden. Hij kreeg
de botten, verborgen onder stukken vet. Het beste deel was voor de priester, en de
rest voor de schenker van het offerdier. Het deel voor de goden werd op het altaar
verbrand, de delen om te eten werden bij dit vuur geroosterd. Men neemt wel aan,
dat het gebruik van kruiden en specerijen bij het roosteren van vlees zijn oorsprong
vindt in het offeren: de kruiden moesten de onaangename geur van schroeiend vlees
en brandende botten maskeren. Maar kruiden van vlees is uiteraard veel ouder.

Wijn
Hoelang de wijnstok al wortelt in Griekse bodem is moeilijk na te gaan, maar dat er
al vóór 2000 v.Chr. op Kreta wijn werd gemaakt is vrijwel zeker.
De zeevarende Kretenzers hadden deze bijzondere kunst misschien geleerd in
Egypte, misschien in Libanon. In een opgegraven boerderij in Gortynia op Kreta zijn
twee grote, in de grond uitgehouwen stenen bassins gevonden, allebei met een
uitholling in het midden. Deze zijn waarschijnlijk gebruikt voor het persen van
olijfolie, maar misschien ook voor wijn. Hiervoor zou pleiten, dat men bijna identieke
perskuipen heeft gevonden op de Krim, daterend van ongeveer 200 v.Chr., en
hoogstwaarschijnlijk gemaakt door Griekse kolonisten. In elk geval had omstreeks
1200 v.Chr., de tijd die door Homerus met zoveel verve wordt beschreven, de wijn
een vaste plaats in het Griekse dagelijkse leven, in elk geval voor degenen die zich
enige luxe konden permitteren. Slaven kregen wat men in Frankrijk nog tot in onze
tijd aan de arbeiders in de wijngaard schonk, en wat men in Spanje ‘voetenwater’
noemt: de schillen en pitten van de druiven, die na het treden overblijven, met water
erop tot gisting gebracht.
In 1958 is door Amerikaanse archeologen bij Pylos op de
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Peloponnesos een machtig paleis blootgelegd, dat nu bekend staat als het paleis van
Nestor. En misschien is het ook wel het paleis geweest van deze wijze, oude koning
van Pylos, die ook meeging op de expeditie naar Troje en die met zijn bezadigde
oordeel en mildheid de heetgebakerde vechtjassen tot bezinning probeerde te brengen.
Het is zeer goed mogelijk, dat Nestor, door Homerus zo levendig beschreven dat
men de waardige oude man vóór zich ziet, een historische figuur geweest is, en dan
geresideerd heeft in dit paleis, dat uit ongeveer 1200 v.Chr. dateert.
Nestor hield van wijn. Dat blijkt uit het feit, dat hij zijn privé-wijnbeker van goud,
versierd met duiven, meenam naar Troje om op passende wijze van zijn wijn te
kunnen genieten.
De wijze Nestor werd ook door Homerus als wijnkenner beschouwd. Zo vertelt
hij hoe de zoon van Odysseus, op zoek naar nieuws over zijn vader, bij Nestor op
bezoek kwam. Nestor liet voor deze jonge koningszoon door zijn huishoudster één
van zijn beste wijnen uit de kelder halen, een wijn van elf jaar oud, geoogst nog vóór
hij aan de tienjarige veldtocht naar Troje was begonnen. Die wijn moet iets heel
bijzonders zijn geweest in een tijd toen men bij voorkeur de wijn van de laatste oogst
dronk. Homerus beschrijft hoe de dienster er de krèdemnon, de stop, afnam en hoe
ze de wijn dronken, zoveel als ze lustten, en hoe de oude Nestor door de wijn weer
nieuw vuur in zijn aderen voelde gloeien en heerlijk ging slapen na eerst zijn vrouw
duchtig omhelsd te hebben (Odyssee boek III).
Bij het paleis van Nestor in Pylos is een riante wijnkelder gevonden, van
honderdtwintig meter lang. Zoals in de chais in Bordeaux de fusten liggen, waren
hier de aardewerken pithoi opgesteld: langs iedere wand een rij en in het midden
twee rijen naast elkaar. Deze kelder moet ongeveer zesduizend liter wijn bevat hebben.
We zijn er absoluut zeker van dat het hier om wijn ging, omdat de ‘etiketten’,
kleizegeltjes met het ideogram voor wijn, vaak zelfs voor jonge wijn in het
Kretenzische Lineair B-schrift, zijn gevonden. Bovendien lagen er in deze kelder
kleitabletten met een inventarisatie en met de vermelding van de hoeveelheden wijn
die gereserveerd moesten worden voor offers aan de zeegod Poseidon, die uiteraard
van al dat zoute water grote dorst kreeg. Waarschijnlijk werd de jonge wijn, direct
na de oogst en het gisten in kuipen in de wijngaarden in leren zakken naar de
koninklijke kelders gebracht en daar overgetapt op de grote aardewerken pithoi. Deze
werden afgesloten met een ronde potscherf waaromheen een druiveblad was gevouwen
en daarover werd een prop
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natte klei gekneed om de randen af te sluiten. Ten slotte werd alles met een touwtje
dichtgebonden. Deze afsluiting werd krèdemnon genoemd, wat eigenlijk een sluier
is die vrouwen om het hoofd droegen, want zoals deze over het hoofd hangt, zo hangt
de kleiprop over de opening van de kruik.
De Grieken waren wel wijndrinkers, maar geen drinkebroers. Niet voor niets stond
er op de Apollo-tempel in Delphi: ken uzelve, en: niets teveel. Maar ze waren wijs
genoeg om te beseffen dat zelfbeheersing bewonderenswaardig is, maar dat een mens
zich ook eens moet kunnen laten gaan.
In het kleurige en gevarieerde gezelschap der Griekse goden vindt men dan ook
zowel Apollo, de god van het stralende zonlicht en de rede, die op zijn wélgestemde
lier kunstige en verfijnde muziek speelde, als de uitbundige en ongeremde
vruchtbaarheids- en wijngod Dionysos, die trok door bos en veld, gevolgd door een
stoet joelende bacchanten en ondeugende saters die de panfluit lieten tierelieren.
Waren de Grieken matig, en achtten zij het onbehoorlijk onversneden wijn te
drinken, een enkele maal gooiden ze de remmen los in een dionysisch lentefeest, een
jolig carnaval, de anthesteria, dat drie dagen duurde. Het huis werd met groen en
bloemen versierd, de jonge wijn van de vorige oogst, die in de koude winter tot rust
was gekomen, werd uitbundig gedronken en iedereen, tot jonge kinderen toe, liep
dag en nacht rond met een kannetje wijn. Van oorsprong was dit een
vruchtbaarheidsfeest, waarin Dionysos als vegetatiegod vereerd werd, en tegelijkertijd
een dodenfeest - dood en vruchtbaarheid liggen vaak heel dicht bij elkaar - waarbij
de zielen van de afgestorvenen met jonge wijn verzoend moesten worden, en de
levenwekkende krachten van het voorjaar opgeroepen. Griekenland viert nog altijd
de anthesteria, één van de oudste nog levende feesten ter wereld, maar wel op een
wat kalmer manier.
Men heeft het feest gezet op 1 mei, en men trekt naar buiten om bloemen te
plukken, te picknicken of de dag aangenaam door te brengen in buitenrestaurantjes.
Aan een ander Dionysosfeest, de dionysia, danken wij ons theater. Oorspronkelijk
waren de dionysia vrolijke dorpsfeesten, waarbij veel gedronken werd, gedanst en
gezongen en waarbij men zich met niet al te fijnzinnige, boertige spelletjes vermaakte,
zoals het balanceren op opgeblazen en ingevette leren wijnzakken. Langzamerhand
kregen deze feesten, vooral in de steden, een ander, verheffender karak-
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ter. Men organiseerde wedstrijden in dichten en zingen en het stadsbestuur gaf aan
dichters opdrachten voor het schrijven van toneelstukken, zowel vrolijke blijspelen
als diepzinnige treurspelen, de tragedies, waarvan er een aantal, zoals van Sofokles
en Euripides, bewaard zijn gebleven en tot de grootste schatten van de wereldliteratuur
behoren. Zo kreeg de oude vruchtbaarheidsgod Dionysos twee aangezichten, enerzijds
werd hij een god aan wie de toneelkunst was gewijd, anderzijds de ietwat vulgaire
god met rode koontjes, eeuwig dronken, en verstrikt in snaakse spelletjes met schone
nimfen uit de laat-klassieke tijd.
Naar onze begrippen gingen Grieken wat vreemd om met hun wijn. Zij dronken
wijn nooit onverdund - men achtte dit barbaars - en zelfs halfom wijn en water vonden
ze wat al te straf. Eén deel wijn op twee delen water, of hoogstens twee delen wijn
op vijf delen water was de gebruikelijke verhouding.
Het mengen van wijn gebeurde in een mengvat, de krater, waaruit het Nieuwgriekse
woord voor wijn, krassi, is ontstaan. Die kraters (een woord dat in onze taal een heel
andere betekenis heeft gekregen), waren vaak prachtige kunstwerken, die nu nog in
elk oudheidkundig museum in Griekenland zijn te bewonderen, met afbeeldingen
uit de mythologie, dansende meisjes en jongens, gastmalen, liefdesscènes.
Uit de krater werd de wijn met een kannetje of grote lepel in de drinkschalen
geschept, soms ook met een klein bekertje aan een lange steel, dat zoveel lijkt op de
venencia die in de sherry-bodega's van Jerez de la Frontera gebruikt wordt om sherry
uit het fust te scheppen, dat dit geen toeval kan zijn. De venencia moet van Griekse
afkomst zijn.
Niet alleen met gewoon water vermengde men de wijn, ook met zeewater, vooral
aan de Kleinaziatische kust. Deze ietwat gepekelde wijn kwam officieel in de handel
als oinos thalassikos, zeewijn. Misschien is deze in onze ogen vreemde gewoonte
ontstaan doordat men de amforen, de wijnkruiken (letterlijk betekent amfoor iets wat
je aan twee kanten kunt dragen, het waren wijnkruiken met twee oren), met zeewater
omspoelde bij gebrek aan zoet water.
Het zout zette zich af in de poriën van het aardewerk en de wijn kreeg een zilte
smaak. Men vond dit lekker en ging zeewater bij de wijn gieten. Een licht zilt smaakje
kan inderdaad flatteus zijn, zoals we weten van Manzanilla-sherry en Muscadet, die
beide heel licht ziltig smaken doordat de wijngaarden vlak bij zee liggen. Zilte wijn
ech-

Wina Born, Eten door de eeuwen

56
ter was ook om een andere reden geliefd: men kreeg er steeds meer dorst van.
Men voegde ook honing toe aan de wijn, misschien meestal om de smaak van
verzuurde en doorgeslagen wijn wat te maskeren. Oorspronkelijk werd hars of pek
gebruikt om de binnenwand van aardewerken wijnkruiken te bestrijken om ze
luchtdicht te maken en zo te voorkomen dat de wijn tot azijn omsloeg. Die harssmaak
ging men waarderen, vooral in lichte witte wijnen. En nog altijd wordt in Griekenland
harswijn, retsina, gedronken, een traditie van meer dan vijfentwintighonderd jaar.
Nu is dat allang niet meer nodig, nu men flessen en kurken heeft, maar men houdt
nu eenmaal van de terpentijnsmaak.
De Grieken deelden altijd iets van hun wijn mee aan de goden: vóór men dronk
werd er een klein beetje in de haard ‘geplengd’.
's Zomers werd de wijn gekoeld. Men liet de wijnamforen met een touw in een
diepe waterput zakken. Later, na intensiever contact met de geraffineerde Perzen,
leerde men sneeuw gebruiken, die 's winters in de bergen werd verzameld en, met
dikke lagen gras afgedekt, tot in de warme zomer bewaard werd. ‘Wij dronken wijn
uit de put of met sneeuw vermengd,’ vertelt een personage in een Atheens blijspel.
's Winters dronk men daarentegen graag warme wijn, een soort Glühwein, met heet
water en specerijen.

Symposion
Hoogtepunten in het Griekse gezelschapsleven waren de symposia, eet- en
drinkfeesten. Bij ons heeft de naam symposion de betekenis gekregen van een
discussie op hoog niveau, niemand denkt daarbij meer aan drinken. Maar de naam
symposion betekent letterlijk niets anders dan: samen drinken. Men begon wel vaak
met praten, discussiëren, filosoferen, vaak ook het voordragen van al of niet
geïmproviseerde gedichten, maar men eindigde altijd met drinken, onder leiding van
de symposiarchos, die het tempo van drinken en de verhouding wijn en water aangaf.
Schrijvers, en dan vooral komediedichters, hebben vele satirische beschrijvingen
van het leven van de upper ten in het rijke Athene van de vijfde en vierde eeuw
gegeven, en op vazen en mengvaten is menig feestmaal uitvoerig afgebeeld.
Gezellig met elkaar eten en drinken was een mannenzaak. Fatsoen-
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lijke vrouwen leidden in het klassieke Griekenland een zeer onderworpen, weggedrukt
leven. Hun functie bestond voornamelijk uit het baren van kinderen en bij de rijken
het bestieren van een huishouding met vele slaven, bij de armen uit hard werken. De
plaats van de vrouw was thuis, verborgen achter muren en gordijnen. En bij feestelijke
maaltijden kwamen zij er zeker niet aan te pas.
Op afbeeldingen van feestmalen zien we doorgaans oudere mannen ontspannen
op rustbedden aanliggen, de rechterarm rustend op een kussen. Het aanliggen aan
tafel behoorde tot de nieuwere gebruiken, evenals het wegstoppen van vrouwen, die
na de legendarische tijd van de Homerische helden in zwang waren gekomen - in de
tijd van de Homerische verhalen zat men nog aan tafel, in gezelschap van de vrouwen
uit de familie.
Verder zien wij beeldschone jongens, die dansen, muziek maken, wijn schenken
en ronddelen. Homofilie en vooral knapenliefde was in het oude Griekenland een
volkomen normale en geaccepteerde zaak. Veel mannen, met een echtgenote voor
de kinderen en de huishouding, hielden er vriendjes op na voor hun genoegens, bij
feestmalen werden die vriendjes ook uitgenodigd en vaak zorgde de gastheer ook
voor fraaie jongens tot ogenstreling en vermaak van zijn gasten.
Er waren ook wel vrouwen aanwezig, maar dit waren hetaeren, courtisanes. In
Athene waren dit vaak vrouwen van zeer goede ontwikkeling, die overal over mee
konden praten, verstand hadden van muziek en literatuur, van wijn en eten. Wijn
drinken hoorde bij haar beroep, zoals blijkt uit een contract met een Korinthische
courtisane, die voor de som van drieduizend drachmen, een flink bedrag als men
nagaat dat een redelijke slaaf al voor tweehonderd drachmen te koop was, zich niet
alleen in bed ter beschikking moest stellen, maar ook haar opdrachtgever gezelschap
moest houden bij het wijndrinken. De grote courtisanes organiseerden ook wel feesten
bij zich thuis voor hun mannelijke relaties en zij nodigden elkaar over en weer uit.
Verder vrouwelijk gezelschap bestond uit dansmeisjes en fluitspeelsters van wie
meestal ook wel andere diensten dan muzikale verwacht werden.
De heren verschenen op het feest in smetteloze kleding, het hoofd omkranst met
bloemen, en vaak ook met peterselie, aangezien men dit geurig kruid beschouwde
als beschermmiddel tegen dronkenschap - evenals een ring met een amethist.
Men vlijde zich neer op de rustbanken met een klein tafeltje ernaast. Door deze
toch wel ongemakkelijk houding moest het voedsel in
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handzame stukken worden verdeeld. Het gold als heel chique om te beginnen met
een hors d'oeuvre van lichte hapjes, zoals uitjes, stukjes vis, geroosterd of gebakken,
schelpdiertjes, zeeëgels, vruchten en gemarineerde groenten, eigenlijk nauwelijks
verschillend van wat men tegenwoordig nog in Griekenland krijgt als hors d'oeuvre,
de pikilia. Het maal zelf was meestal niet uitgebreid, wat geroosterde vis of vlees,
wat groenten, het ware feest begon daarna, met praten en drinken, en tijdens het
drinken het vertier van dansmeisjes en -jongens en muziek.
Maar ook al drinkt men uitsluitend aangelengde wijn, als men daar praktisch de
hele avond en nacht mee doorgaat kan men toch aardig dronken worden - ondanks
de bescherming van peterselie en amethist. Zo kon het gebeuren dat bij een symposion
waarbij de grote en eerbiedwaardige filosoof Sokrates (470-399 v.Chr.) was genodigd,
en dat begonnen was met een pittige discussie op hoog niveau, de één na de ander
van de gasten ronkend in slaap viel en alleen Sokrates, die zeer matig dronk, nog
wakker bleef. Hij trok zijn sandalen aan en stapte bij het eerste morgenkrieken
stilletjes op. En wellicht kreeg hij daarna van zijn vrienden de taart aangeboden, die
wel als prijs werd uitgeloofd voor degene die kans zag om tijdens een drinkgelag tot
het einde toe wakker te blijven.

Het Oosten en Sicilië
Tot in de vierde eeuw v.Chr. was er in het in wezen democratische Griekenland
weinig verschil in voedsel tussen armen en rijken. Beiden aten sober en weinig
gevarieerd. Het symbolische ontbijt dat in Athene dagelijks werd gereed gezet in het
stadhuis voor de beide dioskouren, Kastor en Polydeikes, beschermers van de
zeelieden, bestond uit kaas en brood, met uien en olijven. En dat zal dan ook wel het
gebruikelijke ontbijt zijn geweest. De schrijver Aristofanes (445-386 v.Chr.), die in
zijn satirische blijspelen de Atheners een lachspiegel voorhield, vertelt daarin ook
het één en ander over de dagelijkse kost. Men at niet veel vlees, maar varkensvlees
was wel heel geliefd, en vooral alle mogelijke soorten worsten, zoals preskop, en
met vlees gevulde magen van varkens, schapen en zelfs ezels, die gekruid werden
met azijn en honing, komijn, tijm, ingekookte druivemost, olijven, kappertjes en
fijngehakte gezouten vis, zoals nog altijd aan de Middellandse Zee gerechten met
ansjovis worden gekruid.
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Bij een feestmaal van een familie uit de gegoede burgerij ter gelegenheid van de
geboorte van een zoon werden geroosterde lamskoteletjes geserveerd met in olie
gestoofde kool en kaas (geen slechte combinatie!), met verschillende soorten inktvis
als voorgerecht en gebraden duifjes als tussenschotel.
In de vijfde eeuw groeide er een steeds intensiever contact met het enorme
Perzische Rijk, dat zich uitstrekte van de woestijnen in Afghanistan tot aan de
Middellandse Zee.
Klein-Azië met de Griekse handelskoloniën aan de Zwarte en Middellandse Zee
kwam onder Perzische heerschappij, en de Perzische koningen lieten een begerig
oog vallen op Griekenland zelf, dat ze ook wel wilden inlijven. De verschillende
Perzische veldtochten in de vijfde eeuw v.Chr. liepen echter allemaal uit op een
Perzisch fiasco, ondanks de ontzaglijke Perzische overmacht. De Perzische
aanvoerroutes waren te lang, en de trage, massieve, zich moeizaam bewegende
Perzische legers moesten het afleggen tegen de kleine, bewegelijke, intelligent als
leeuwen voor hun vrijheid vechtende Griekse legertjes en Griekse schepen.
Griekenland bleef onafhankelijk, maar contact met het Perzische Rijk en de Perzische
cultuur waren onvermijdelijk. Grieken gingen werken in Perzië, er was
handelsverkeer, en de Perzische koning had ook kleine Griekse huurlegertjes in
dienst.
De Griekse schrijver Herodotus (484-420 v.Chr.), wel de vader der
geschiedschrijvers genoemd, maar misschien eerder de voorloper van alle
reisjournalisten, die onvermoeibaar het hele Midden-Oosten doortrok, heeft in zijn
Historiën die zo belangrijke ontmoeting van Oost en West, van de culturen van
Egypte en het Midden-Oosten en Griekenland beschreven in boeiende verhalen en
anekdotes waarin de verbazing over en weer, de minachting, maar ook de bewondering
van de ene wereld voor de andere doorklinkt en waaruit blijkt hoe diep de kloof was
tussen de statische wereld van het Oosten met zijn vaak wrede en wraakzuchtige
goden, zijn vergoddelijkte koningen met hun absolute macht en in het stof kruipende
onderdanen, en de vrije, onafhankelijke Griekse wereld, waar zelfs kritiek op de
goden mogelijk was.
Niettemin, de Perzische cultuur bezat meer raffinement dan de Griekse, zeker als
het ging om het veraangenamen van het leven. Herodotus vermeldt hoezeer de Perzen
de Griekse keuken minachtten en zich erover beklaagden, dat een man in Griekenland
met honger van tafel opstaat, omdat niets de moeite waard is om te eten.
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Eveneens van Herodotus is het mooie verhaal van de Spartaanse veldheer Pausanias,
die bij Plataiai (479 v.Chr.) de Perzen versloeg. Bij zijn krijgsbuit behoorde ook de
prachtige tent van de Perzische koning Xerxes, met alle gouden en zilveren vaatwerk,
en de Perzische koks met al hun proviand en keukengereedschap. Pausanias droeg
de krijgsgevangen gemaakte koks op om voor hem een maaltijd te bereiden precies
zoals ze het voor de Perzische koning deden, en tegelijkertijd zijn eigen legerkok
om, als schrille tegenstelling, een Spartaans maal te koken. Hij liet beide tegelijkertijd
op twee tafels naast elkaar opdienen en riep toen alle Griekse bevelhebbers bijeen
om te komen kijken. ‘Alstublieft,’ zei hij, ‘nu kunt u eens zien hoe dwaas de Perzen
zijn, die in zulke weelde leven en toch nog hier komen om ons armoedje te komen
afnemen.’
Maar ook al hielden de Grieken zich de Perzische overmacht dapper van het lijf,
vooral via de Kleinaziatische handelssteden sijpelde toch de smaak voor weelde en
verfijning steeds meer door naar het Westen. En niet alleen vanuit Klein-Azië en
Perzië kwam de verleiding, ook van de andere kant, uit Sicilië. Op Sicilië waren
enkele Griekse handelskolonies, zoals Syracuse, tot zeer grote bloei en rijkdom
gekomen onder tirannen als Damokles en Dionysius (het woord tiran betekende in
het oude Griekenland ‘alleenheerser’ en zeker niet tiran in onze betekenis van het
woord).
Vooral dank zij de Fenicische kooplui hadden die veel contact met het Oosten.
Zij richtten zich Oosterse hoven in met uitbundige pracht en praal en hadden voor
hun status goede koks nodig, zoals Oosterse vorsten hadden.
Zo werd Sicilië het gastronomische centrum van de Oudheid, en een kweekplaats
van grote keukenchefs. Op Sicilië werd in de vierde eeuw v.Chr. de eerste school ter
wereld gesticht waar koks en bedienend personeel vakkundig werden opgeleid.
In de vijfde eeuw v.Chr. was Athene op het toppunt van haar culturele bloei en
creativiteit gekomen, het was een centrum van denkers en dichters, bouwers en
kunstenaars zoals er nadien op de wereld niet meer geweest is.
En het werd, vooral door haar handel, ook een rijke stad. De rijken van het briljante
en mondaine Athene en ook het welvarende en frivole Korinthe kregen genoeg van
brood met geitekaas en olijfolie, vissoep en verdunde wijn. En ook hier ontstond een
steeds diepere kloof tussen het eenvoudige eten van alledag, de dagelijkse
vrouwenkeuken, én de prestigekeuken van de beroepskoks voor wie het be-
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talen kon en gastmalen kon geven om status en rijkdom te bewijzen. De koks uit
Sicilië vonden bij rijke Atheners en Korinthiërs de erkenning waarop ze als vakmensen
recht hadden. De zeer rijken hadden een privé-kok, de wat minder rijken huurden
een kok voor bepaalde gelegenheden. Deze koks hadden echter wel pretenties en
kenden hun waarde. Vaak wilden ze eerst de lijst van gasten zien voor ze zich
verwaardigden om te komen. Ook het Griekse spreekwoord uit die dagen: ‘Als de
kok een fout maakt, krijgt de fluitspeler de schuld,’ bewijst dat koks zich één en
ander konden permitteren.
Helaas zijn er geen recepten bewaard gebleven van wat deze heren maakten. Er
hebben wel kookboeken bestaan in het klassieke Athene en enkele eeuwen later moet
er ook een boek geweest zijn over de Siciliaanse keuken van een zekere Euthydemus,
maar deze zijn verloren gegaan. Siciliaanse koks waren vooral beroemd om hun
zoetigheden, en die zijn nog altijd een Siciliaanse specialiteit.
Zoals dat altijd gaat wanneer een sober levende maatschappij tot grote culturele
bloei komt en smaak krijgt voor luxe en verfijning, ontbraken ook hier niet de
waarschuwingen van de conservatieve geesten die verfijning en genieten van lekker
eten en drinken als verderfelijk en het begin van het einde zien. En in zekere zin is
dit ook het begin van het einde van een cultuur. Maar men maakt een denkfout om
het als oorzaak te zien. Luxe en verfijning en de smaak voor geraffineerde genietingen
veroorzaken niet de neergang van de cultuur, ze zijn er alleen een begeleidend
verschijnsel van. Ze horen bij een cultuur die over zijn hoogtepunt heen is en zijn
elan heeft verloren, overrijp is en volgens de eeuwige kringloop tot neergang gedoemd.
Op het hoogtepunt aangekomen wil men vooral genieten.
In het Athene van de vierde eeuw werd heftig gefulmineerd tegen de toenemende
luxe, decadentie van smaak en wat men zag als ‘Oosterse verwijfdheid’. Er was veel
kritiek op het al te royaal omgaan met kruiden en specerijen in de keuken, tegen het
toevoegen van Oosterse parfums aan de wijn.
En vaak terecht, de smaak was decadent geworden. Terwijl het verarmende volk
zich tevreden moest stellen met brij, rapen en kool, beukenootjes, wilde peertjes en
sprinkhanen, banketteerden de rijken met vlees van varkens die zich letterlijk
doodgevreten hadden, kippen die in donkere hokjes waren vetgemest om hun vlees
blank te houden, eieren van pauwen en andere kostbare vogels en wijn die de reuk
bedwelmde met mirre, wierook en rozewater.
Maar wie staat zo sterk in zijn schoenen dat hij de verleiding kan
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weerstaan? Ook de strenge filosoof Plato (428-347 v.Chr.), die geen goed woord
over had voor de muziek uit het Kleinaziatische Lydië, die hij slap en verderfelijk
vond, liet zich onthalen aan het hof van de tyran Dionysios van Syracuse, en genoot
daar van de verfijnde Siciliaanse keuken en de kostelijke honinggebakjes.
Uit de Griekse gemeenschap op Sicilië is 's werelds eerste schrijver over wijn en
gastronomie voortgekomen: Archestratos van Gela. Hij leefde in de vierde eeuw
v.Chr. en als een ware culinaire journalist reisde hij de wereld rond om overal ter
plaatse te proeven hoe men at en dronk. Eén van zijn stellingen, nog altijd zeer actueel,
was, dat alle voedsel het beste smaakt daar waar het geproduceerd wordt, omdat het
alleen daar absoluut vers is. Ook was hij van mening dat men geen conserven moet
eten, maar alles genieten in het geëigende seizoen - ook zeer actueel in onze dagen
van restaurantmenu's die met de seizoenen wisselen. Hij verachtte gedroogde en
gezouten vis, die in Griekenland veel gegeten werd, en zong een loflied op de
kostelijke verse vis in Byzantium (nog altijd eet men in Istanboel, de opvolgster van
het oude Byzantium aan de Bosporus bijzonder fijne en verse vis). En zoals zovele
van zijn collega's uit onze dagen schreef ook Archestratos alleen maar over het
luxueuze eten van de topklasse en van beroepskoks.
Ook over wijn heeft hij geschreven. Hij had grote waardering voor de wijn uit
Byblos, in het tegenwoordige Libanon, een muskaatachtige wijn. Vooral de neus
beviel hem, omdat die sterk was en lang bleef hangen. Byblijnse wijn gold in de
Oudheid als grand cru, ook de tyrannen van Syracuse importeerden deze voor hun
hof en lieten op Sicilië wijnstokken voor deze wijn aanplanten. De lievelingswijnen
van wijnkenner Archestratos kwamen echter van de Griekse eilanden Thasos en
Lesbos, en moesten naar zijn smaak minstens vier jaar rijping achter de rug hebben.
zijn culinaire reiservaringen, ideeën en kritiek heeft deze vroege vogel in de
culinaire schrijverij neergelegd in een lijvig gedicht, de Hedypathia (Verhandeling
over het genot), dat zowel een gastronomisch leerboek als een culinaire reisgids moet
zijn geweest. Helaas is het grotendeels verloren gegaan. Het viel ten offer aan de
verontwaardiging van de Stoïcijnen, een school van filosofen die soberheid en
onverschilligheid tegenover aardse genietingen predikte. Eveneens een begeleidend
verschijnsel van een overrijpe cultuur, als reactie op materialisme en decadentie.
De Stoïcijnen bereikten, dat de Hedypathia van Archestratos in
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Athene in het openbaar werd verbrand - alsof men door het verbranden van een boek
over eetcultuur genotzucht zou uitbannen. Maar in een tijd, waarin er van een boek
maar enkele met de hand geschreven kopieën bestonden, betekende dit verbranden
wél, dat een boek praktisch verloren was.
Slechts driehonderd versregels zijn bewaard gebleven, in een Latijnse vertaling
van Ennius, en deze zijn opgetekend door de Griekse schrijver Athenaeus van
Naukratis, die in de derde eeuw n.Chr. leefde. Deze Athenaeus, zeer geïnteresseerd
in culinaire zaken, heeft een bloemlezing samengesteld, Deipnosophistai (Lieden,
die aan tafel diepzinnige gesprekken voeren), van wat verschillende Griekse schrijvers
vóór hem over eten en drinken hadden geschreven, en het meeste wát wij weten over
de keuken uit de laat-Griekse, de Hellenistische, tijd, weten we door hem. Het boek
is via handschriften overgeleverd, de eerste druk, in het Grieks, verscheen in 1514
bij Aldine, met een prachtige titelpagina, waarop de inleiding in de vorm van een
glas was gedrukt - een grafisch grapje dat zeer geliefd was in de Renaissance.
In deze bundel wordt Archestratos als volgt geciteerd:
‘Dit is de beste manier om een haas op te dienen: om de hongerige gasten het vlees
heet, zó van het spit voor te zetten, slechts met wat zout bestrooid en niet te gaar.
Wees niet verstoord als er nog wat bloed uit het vlees drupt, maar eet het met smaak.
Alle andere manieren zijn overdreven, bijvoorbeeld als koks er veel dikke saus over
gieten, kaas toevoegen of droesem van wijn of olie, alsof ze een kat moesten bereiden.’
Ook toen al, driehonderd jaar v.Chr., een nouvelle cuisine, een terugkeer naar
natuurlijke smaken, een afwijzen van te veel kunstgrepen, een terugbrengen van de
kookkunst naar zijn bronnen, steeds als de kookkunst te veel kunst en te weinig koken
is geworden.
Het boek van Athenaeus bewijst echter ook hoe bepaalde gerechten die eerlijk en
goed zijn, duizenden jaren lang geliefd kunnen blijven. In zijn Deipnosophistai wordt
vele malen enthousiast gesproken over een soort gebakje, gevuld met verse kaas vooral de kaaskoekjes van het eiland Samos waren wijd en zijd beroemd. En nog
altijd zijn dergelijke gebakjes alom geliefd in de hele noordoosthoek van de
Middellandse Zee: de Griekse tyropitta en de Turkse börek.
Zijn de Grieken eeuwenlang gefascineerd geweest door de verfijnde cultuur van
het Oosten, één van hen heeft de grote droom gekoesterd
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Oost en West te verenigen in één groot rijk, waarin beide culturen elkaar zouden
bevruchten, waaraan het Oosten raffinement, smaak en esthetische levenskunst zou
bijdragen, en het Westen vrijheid van denken, eerbied voor het individu en
maatgevoel. Dat was Alexander de Grote (356-323 v.Chr.), vorst van Macedonië,
het uiterste noorden van Griekenland, dat door de Grieken altijd als barbarenland
was beschouwd. Niet geheel ten onrechte overigens, Macedonië is altijd meer Balkan
dan Grieks geweest, en is dat nog steeds (het Griekse woord barbaros had nog niet
de misprijzende klank die wij aan barbaar hechten, het betekende eenvoudig:
niet-Grieks, niet Griekssprekend).
Alexander had een voortreffelijke Griekse opvoeding gehad, zijn leermeester was
de filosoof Aristoteles, en hij kende Homerus uit zijn hoofd, maar hij had het elan,
het enthousiasme en de doortastendheid van een zoon van een jong volk, en daarbij
was hij een militair genie. Hij liep het oude, moede Griekenland zonder moeite onder
voet, en veroverde in korte tijd het eveneens oude en moede Perzië.
Zijn troepen drongen door tot aan de Indusvallei. Op zijn veldtocht stichtte hij
omstreeks zeventig nieuwe steden, als verkeersknooppunten, bestuurscentra en
plaatsen waar de handel zich kon concentreren. Hij maakte gebruik van de grote
Perzische ervaring in bestuurszaken en organisatie (de Perzische postdienst was
voorbeeldig georganiseerd en voor die tijd verwonderlijk snel) en creëerde een
Perzisch hof om zich heen. Hij droeg Perzische kledij als hij niet in het veld was,
eiste Perzisch hofceremonieel, en had Perzische koks in zijn keukens. Voor hem niet
meer de simpele geroosterde stukken vlees, de graanbrij en de kaas, uien en olijven
uit het verre Macedonië, maar de Perzische verfijning van met vlees en kruiden
gevuld gevogelte, pikante sauzen met specerijen uit India, koele sorberts van sneeuw
en vruchtesappen, zoete confituren van in suiker gekookte vruchten, in blaadjes van
wijnstok en vijgeboom gestoofde vis. En dit alles keurig neergeschreven, want de
Perzen zijn ook de uitvinders van de menukaart geweest. Als de gasten zich uitgestrekt
hadden op de aanligbedden aan tafel kregen ze kleine met was bestreken plankjes
uitgereikt, waarin gegrift was wat er gegeten zou worden.
Zijn Macedonische houwdegens begrepen het niet, zagen er alleen verslapping en
toegeven aan een verachtelijke overwonnene in. En toen Alexander op 33-jarige
leeftijd overleed kon men allerwegen horen: dat komt er van, als je de sobere
levenswijs der vaderen verlaat

Wina Born, Eten door de eeuwen

65
en toe gaat geven aan decadente genoegens. In alle geschiedenisboeken staat het te
lezen: Alexander de Grote is ten onder gegaan aan de Perzische weelde. De eeuwige
opgeheven vinger. Misschien was het anders en was Alexander eenvoudig opgebrand,
had hij de energie en de vitaliteit die voor een heel leven hadden moeten dienen in
enkele jaren in tomeloze uitbundigheid verbruikt. Hoe dan ook: de droom van
Alexander vervloog na zijn dood, zijn rijk viel door ruzies van zijn veldheren uiteen,
en alleen in Egypte hebben de Ptolemeeën iets van de oude droom kunnen voortzetten,
een versmelting van de culturen van Oost en West.
Maar wél is er door de veroveringen van Alexander een nieuwe impuls vanuit het
Oosten gekomen in de kookkunst, er werd een keukendeur opengezet.
Soldaten van Alexander hadden de peperbes in India ontdekt, en door hen leerde
het Westen peper kennen. Langs nieuwe wegen en handelsposten konden karavanen
specerijen uit het Verre Oosten naar Byzantium brengen, en werd, via de Zijdeweg,
contact gelegd met China. Men leerde nieuwe kruiden, vruchten en groenten kennen,
en nieuwe, verfijnde bereidingswijzen. En vooral ook: men had in het Oosten geleerd
de keuken serieus te nemen. Hoe zeer later de Macedoniërs, die het Alexander zo
diep kwalijk hebben genomen, dat hij toegaf aan de luxueuze Oosterse levensstijl,
daar zelf ook aan ten offer zijn gevallen, leert ons het bruiloftsmaal, dat de Macedoniër
Kaganos voor twintig gasten gaf, beschreven door ene Hippolochos.
Om te beginnen kreeg elke gast een zilveren wijncoupe ten geschenke, en daarbij
een gouden krans om op zijn hoofd te zetten. Als eerste gang werd er voor ieder een
bronzen schaal, bedekt met een plat brood en daarop gebraden eenden, duiven en
kippen rondgediend. Elke gast had een persoonlijke slaaf, die dit keurig in stukken
verdeelde, achter zich staan. Daarna kwam er voor ieder een zilveren schaal, met
brood en daarop gans, haas, patrijzen, duiven en allerlei broodsoorten. Ook die schotel
werd aan de bedienende slaaf doorgegeven, die het vlees verdeelde.
Vervolgens kreeg men wasbekkens om zich de handen te wassen en
bloemenkransen om op te zetten. Men strekte zich nog eens behagelijk uit, en daar
kwamen zangeresjes, fluitspeelsters en danseresjes binnen, slechts gekleed in korte,
doorzichtige hemdjes, en slavinnetjes met gouden en zilveren parfumflesjes om de
gasten met geurig reukwater te besprenkelen. Vervolgens werd er weer aan serieuze
zaken gedacht: er kwam een enorme vergulde zilveren schaal, daarop

Wina Born, Eten door de eeuwen

66
een varken op zijn rug, de buik gevuld met gebraden vogeltjes, bonenpuree, eieren
en oesters. Nadat er nog eens ingeschonken was, kreeg iedere gast een gebraden
geitje, zo mals dat het met een lepel gegeten kon worden, met brood in van ivoor
gevlochten mandjes. Er kwamen verse bloemenkransen, de gasten werden opnieuw
geparfumeerd en toen verschenen er clowns met zeer vrijmoedige grappen, vuurvreters
en naakte zwaarddanseressen. Vervolgens werden er kostbare grands crus geschonken
uit Thasos en Lesbos in gouden bekers en werd op glazen plateaus de vis opgediend,
met allerlei fijne broodsoorten uit Cappadocië in zilveren mandjes. Een mannenkoor
kwam enige bruiloftsliederen aan de algemene feestvreugde bijdragen, omstuwd
door als nimfen geklede, of waarschijnlijk meer ontklede, danseressen. Daarna werden
de gordijnen die de feestzaal afschermden weggetrokken, en daar verscheen een
optocht van keukenslaven met geroosterde wilde zwijnen aan zilveren braadspitten,
omstuwd door als Olympische goden verklede fakkeldragers met rossig walmende
toortsen. ‘Hoewel we heel wat dronken, werden we bij elke nieuwe voorstelling weer
nuchter,’ vermeldt Hippolochos. En zo werd dan ten slotte, met trompetgeschal, de
laatste gang, allerlei zoet gebak met zoete wijnen, opgediend.
En daarna konden de gasten wankelend, en beladen met de kostbare zaken die ze
mee naar huis mochten nemen, de zilveren en gouden drinkbekers, lepels en borden,
de gouden kransen, de ivoren mandjes, huiswaarts keren met de scabreuze liedjes
van de artiesten nog in de oren.
‘Vermaken jullie in Athene je aan tafel maar met filosofische gesprekken en
broodjes met tijm en wilde kruiden, wij hebben de rijkdom geproefd,’ schrijft
Hippolochos aan zijn Atheense vriend Timokrates. Het sobere Griekenland had
geleerd wat feestmalen kunnen zijn.
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Hoofdstuk IV
De Romeinse wereldvrede
Rome als gastronomische metropool, het eerste kookboek.
Volgens de overlevering stichtten in 753 v.Chr. de broers Romulus en Remus, in
hun allerprilste jeugd te vondeling gelegd en gezoogd door een wolvin, aan de oever
van de Tiber een stad, die later ‘de eeuwige’ zou worden genoemd en vele eeuwen
de wereld beheerst heeft: Rome. Romulus vermoordde zijn broer Remus en werd de
eerste koning van Rome. In werkelijkheid zal het zo geweest zijn, dat één of andere
sterke figuur kans zag om enkele herdersstammen, die op de heuvels aan de
benedenloop van de Tiber woonden, tot een zekere eenheid te vormen en hun
woonplaats af te palen met een verdedigingswal. Er moet in deze primitieve
gemeenschap een vrouwentekort zijn geweest, want de groep trok er gezamenlijk op
uit om bij een naburige stam, de Sabijnen, tijdens een feest een aantal jonge vrouwen
te roven, de legendarische Sabijnse maagdenroof. Deze Sabijnse dames waren bepaald
geen willoze slachtoffers. Toen hun familieleden later wraak kwamen nemen, wierpen
ze zich tussen deze stamgenoten en hun nieuwe echtgenoten om een gevecht te
voorkomen en zij stelden ook de nieuwe echtgenoten de wet: zij zouden niet hoeven
te koken of brood te bakken. Waarschijnlijk werden daarvoor elders slaven en
slavinnen geroofd en mochten de fiere Sabijnsen zich uitsluitend bezig houden met
het nageslacht. Daarvoor waren ze ten slotte geroofd. Eeuwenlang is dit wet gebleven:
Romeinse matrones hoefden niet te koken.
In dezelfde periode, waarin de herders op de heuvels langs de Tiber een sober en
armoedig bestaan leidden, leefde er iets verder naar het noorden een volk met een
aanzienlijk hogere beschaving, de Etrusken. In de eerste mistige eeuwen van het
bestaan van Rome moet deze stad onderworpen zijn geweest aan de Etrusken, gezien
het feit, dat enkele van de ietwat vage koningen van Rome een Etruskische naam
droegen, Tarquinius. De laatste Tarquinius werd in 509 v.Chr. verjaagd, Rome werd
een republiek.
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Nog altijd hangt er om de Etrusken een waas van geheimzinnigheid en nog altijd
weten we niet of ze tot de oude, oorspronkelijke bevolking van Italië behoorden of
wellicht van elders, bijvoorbeeld uit Klein-Azië, zijn gekomen. Hun schrift, afgeleid
van het Fenicische en het Griekse, is wel ontcijferd, maar hun taal niet, zodat wát ze
aan geschriften hebben nagelaten, nog duister is.
We kennen de Etrusken, die op heuvels gelegen steden bewoonden in Umbrië en
Toscane (veel van deze steden bestaan nog steeds, zoals Perugia, Volterra, Chiusi)
uit hun grafkelders en alles wat daar gevonden is, fresco's, aardewerk, grafurnen,
beeldhouwwerk, bronsjes. En daaruit komt dit merkwaardige en zo hoog begaafde
volk te voorschijn als mensen die intens van het leven genoten, banketteerden, dansten,
muziek maakten, in hun huwelijk liefde en tederheid kenden, weerspiegeld in de
ontroerende grafmonumenten van echtparen, en tegelijkertijd geobsedeerd waren
door de dood, zoals blijkt uit de uitgebreide dodensteden in de heuvels van hun
woonplaatsen.
De nog primitieve Romeinen uit de eerste eeuwen na de stichting van hun ‘stad’
hebben zeer veel geleerd van de Etrusken. Zoals het opbouwen van een rechtsstaat
- het Romeinse recht, dat tot in onze tijd heeft doorgewerkt, is van Etruskische
oorsprong. De Etrusken waren goede scheepsbouwers, die uitgebreide werven hadden,
en handelaren. Veel in de godsdienst van de Romeinen was Etruskisch, zoals het
voorspellen van de toekomst uit de vlucht van vogels of de ingewanden van
offerdieren. En ook in artistiek opzicht was hun invloed groot: de prachtige
portretkoppen van Romeinse beeldhouwers zijn geïnspireerd door Etruskische
grafurnen.
Toen Rome een zelfstandig leven als republiek begon, was het een geordende stad
met recht en wet. De moerassige vlakte aan de voet van de heuvels was gedraineerd
en een stadscentrum geworden waar het openbare leven zich afspeelde, het Forum.
Er was een goed rioleringsstelsel, er stonden fraaie stenen gebouwen en een degelijke
verdedigingsmuur - alles te danken aan de Etrusken.
In het klassiek Latijn zijn vele woorden te vinden van Etruskische herkomst - naar
men aanneemt. Zoals het woord puls. Dit was het basisvoedsel van de Romeinse
families: een dikke brij van één of andere graansoort, aanvankelijk gierst of spelt,
later tarwe, die eerst geroosterd werd en vervolgens in melk of water gekookt. Nog
tot in de late keizertijd werd dit gegeten, zoals blijkt uit de puls Juliana, het
lievelingsgerecht van de zuinige keizer Didius Julianus, bestaande uit een brij van
spelt met olijfolie en varkenshersens. De naam puls werd ge-
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latiniseerd tot pulmentum (dit is de polenta van de Noorditaliaanse keuken geworden,
tegenwoordig van maïs bereid) en tot pulmentarium als aan de brij groenten en vlees
of vis werden toegevoegd.

Wereldrijk
Langzaam maar onafwendbaar bouwde de jonge, energieke republiek aan een
wereldrijk. Zij onderwierp eerst de herdersstammen in de buurt, vervolgens de
Etruskische steden. Het is merkwaardig hoe in de periode van de opkomst van Rome,
ongeveer vanaf de vijfde eeuw v.Chr. er een kentering lijkt te komen in de Etruskische
kunst. De rust en zekerheid verdwijnen, de kleuren worden harder, de voorstellingen
grimmiger, er verschijnen afschrikwekkende demonen, als verzet van een stervende
cultuur die gedoemd is te verdwijnen.
De rijke Griekse koloniën in Zuid-Italië en de korenschuur Sicilië worden veroverd,
en Rome rekent grondig af met de grote concurrent op de Noordafrikaanse kust, de
Fenicische stad Carthago. In 146 v.Chr. wordt Griekenland onderworpen, in 121
v.Chr. de Provence. Klein-Azië, Egypte, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, het
Iberisch schiereiland, Gallië, het gebied ten zuiden van de Donau volgen en omstreeks
het begin van onze jaartelling strekte het Romeinse Rijk zich uit van de Britse eilanden
tot aan Perzië, van de monding van de Rijn tot Egypte. Een immens wereldrijk, waar
enkele eeuwen de pax Romana, de Romeinse wereldvrede, heeft geheerst. De
oorspronkelijke bevolking profiteerde van de Romeinse civilisatie, van alles wat de
praktische Romeinen aan beschaving en comfort brachten, een goed wegennet,
geriefelijke woningen, de rust van een rechtsstaat en bescherming tegen barbaarse
stammen door de legioenen aan de limes, de grens, maar kon tegelijkertijd zichzelf
blijven. Er ontstond een bovenlaag van geromaniseerde functionarissen in Romeinse
dienst en landbezitters, die Latijn spraken en de aangename manier van leven van
de Romeinen overnamen. De restanten van hun fraaie villa's, vaak aanzienlijke
hereboerderijen, met mozaïekvloeren, waterleiding, centrale verwarming en
badkamers, zijn opgegraven overal waar de Romeinen geheerst hebben, in Engeland
en Frankrijk, in Roemenië en Hongarije, in Libanon en Noord-Afrika en in
Zuid-Limburg.
En waar de Romeinen kwamen brachten ze de wijnstok mee en werd wijn gemaakt,
om bij de legioensoldaten de moed erin te houden, officieren en Romeinse
bestuursambtenaren hun eigen levensstijl te la-
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ten behouden en de bevolking van de veroverde gebieden daaraan te laten wennen.
Van huis uit waren de Romeinen een hard werkend, sober levend volk, ware
empire-builders. Het simpele voedsel van de herders langs de Tiber, brij of plat grof
brood, olijven, verse geite- en schapekaas, vijgen en wat groenten en af en toe een
visje, is eeuwenlang de basis van de Romeinse keuken geweest.
Misschien van de Etrusken, of anders wel van de Grieken langs de zuidkust, leerden
ze wijnbouw en wijnbereiding. Van de Grieken namen ze ook de cultuur van de
olijfboom over, in de vijfde eeuw v.Chr. Er was vis, zowel uit de Tiber als uit de
Thyrreense Zee. Van het land kwamen varkens - lange tijd het meest geliefde vlees
in Rome. In het begin van de republiek, de tijd van de opbouw van het immense
wereldrijk, bleven de Romeinen in wezen eenvoudige boeren, rechtschapen en ijverig.
‘Het Imperium is gebouwd met zwaard en ploegschaar,’ zei een latere schrijver.
Ook de rijke Romeinen aten eenvoudige boerekost. 's Morgens in alle vroegte
(men stond op prima luce, bij het krieken van de dageraad) een eenvoudig ontbijt,
het jentaculum, van brood in de wijn van het land gedoopt met honing of wat
geitekaas, 's middags het prandium van brood met eieren of koud vlees, overgebleven
van de vorige dag, vaak groenten en fruit. En 's avonds de cena, de hoofdmaaltijd.
In rijke families bestond die uit voorgerechtjes (gustatio), die vrijwel niets verschilden
van wat men nu nog altijd in Italië als antipasto eet: schelpdiertjes, worst, olijven,
een slaatje. Als hoofdgerecht vlees en groenten met bonen, brij of brood, en als
dessert wat men de pulcralia noemde, letterlijk: de mooie dingetjes, gebak en fruit.
Een menu zoals nog altijd klassiek is.
De deftige Romeinse families van de oude stempel, de patriciërs, waren streng ten
aanzien van de etiquette. De heer des huizes, de pater familias, lag aan op een rustbed,
vrouwen, kinderen en slaven zaten op krukjes bij de haard.
Wijn was er alleen voor hem, vrouwen, kinderen en slaven dronken water. De
strenge zedemeester Cato de Oudere (234-149 v.Chr.) schreef: ‘De echtgenoot is
rechter over zijn vrouw. Als zij zich heeft misdragen, straft hij haar; als ze wijn
gedronken heeft of overspel gepleegd, doodt hij haar.’ Om te beoordelen óf ze wijn
gedronken had, mocht hij haar kussen. Het was begrijpelijk, dat de vrouwen, die ook
wel eens een slokje wijn wilden drinken, er iets op probeerden te vinden om een
wijnadem te maskeren. Zij kauwden op laurierbladen.
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Rijkdommen
De grote veranderingen in het sobere en puriteinse Romeinse leven kwamen in de
tweede eeuw v.Chr., toen Rome het Oosten veroverde. Het eenvoudige, stoere Rome
maakte kennis met de briljante, maar decadente wereld van het Hellenisme, de
versmelting van de Griekse beschaving met Oosterse culturen. Bij de vorsten van
het Oosten proefden veldheren en officieren nog eens andere kost dan grof brood
met geitekaas, varkensvlees en groenten. Daar was een verfijnde keukencultuur,
beroemde koks bereidden de meest geraffineerde en ingewikkelde schotels van vlees
met vruchten, vissen in gecompliceerde sauzen, die smaak en eetlust prikkelden,
daar waren geheimzinnige specerijen met karavanen aangevoerd uit onbekende
verten. Daar waren kostelijke vruchten als perziken, pruimen en kersen. Daar was
eten niet een noodzakelijke bezigheid om in leven te blijven, maar een steeds
weerkerend genot, een feest, met muziek en spirituele gesprekken. Geen wonder dat
de Romeinen zich hierdoor lieten inpalmen. Zo gaat het immers steeds weer in de
wereldgeschiedenis, de soldaten van een jong, sober en gehard volk winnen dan wel
op het slagveld, maar de oude verfijnde beschaving wint op andere terreinen.
En toen Rome, op het toppunt van haar macht, in het jaar 30 v.Chr. een keizerrijk
werd onder keizer Augustus, was dat niet meer het oude stoere en deugdzame Rome
der vaderen, maar een rijke, weelderige stad, waar alle kostelijkheden uit de toenmalig
bekende wereld naar toe stroomden, waar alle genoegens te beleven waren - de
gastronomische metropool van de wereld.
De omgeving van Rome kon al lang de stad met meer dan een miljoen inwoners
niet meer voeden. In de havens van Ostia en Portus Julius kwamen de graanschepen
binnen uit de wingewesten, vooral uit Egypte en Noord-Afrika. Uit Byzantium, de
havens van de Levant en Egypte kwamen de kostbare specerijen, door Arabische
handelaren met kameelkaravanen en scheepjes aangevoerd uit het Verre Oosten.
Kaneel en gember langs de Zijdeweg uit China, peper van de kusten van Malabar,
wierook om de wijn te parfumeren uit Arabië, truffels en dadels uit de woestijnen
van Syrië en Libyë. Konijnen werden ingevoerd uit Spanje en Corsica, parelhoentjes
uit Numidië. Uit Gallië kwamen ganzen en de heerlijkste gerookte hammen - de
Galliërs waren meesters in het roken van vlees boven een smeulend vuur van geurig
hout. En toen Julius Caesar bij de verovering van
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Auvergne voor het eerst kaas, met blauwe schimmels dooraderd, had geproefd werd
dit een gezochte delicatesse in Rome. Oesters werden, in manden met zeewier, levend
aangevoerd van de Bosporus en uit Zuid-Engeland, maar ook langs de kusten van
Italië gekweekt. De veldheren, die het Oosten veroverden, en vooral Lucullus, de
legendarische fijnproever, hadden vruchtbomen uit het Oosten laten invoeren, kersen
en hazelnoten van de Pontische kust, pruimen uit Damascus, perziken uit Perzië. En
toen de Romeinen eenmaal het heerlijk luchtige gerezen brood van de Egyptenaren
en Galliërs hadden geproefd, dat met biergist werd bereid, namen ze geen genoegen
meer met de harde grove broden, in hete as gebakken, die in Rome traditioneel waren,
en gingen de bakkers ander brood bakken, luxe broden, versierd met anijs- en
sesamzaadjes, met honing en eieren.
Bij de slagers was vooral het vlees van jonge dieren te koop- en nog altijd heeft
men daar in Italië een voorkeur voor: abbacchio (jong lamsvlees), porchetta
(speenvarken) en vitello (kalfsvlees). Maar het rumoerigste was waarschijnlijk de
vismarkt, het forum piscatorium, waar alle gedierte uit zee, meer en rivier in bakken
met water, hetzij zeewater, hetzij zoet water, dat uit de lange aquaducten kwam, op
een passende bodem van zand, klei of steen, in leven werd gehouden.
Een hoekje van de markt was ingericht voor de koks, het forum co-quinum, en
daar kon men voor bepaalde gelegenheden een kok met eigen keukengereedschap
huren. Rijke families bezaten - als slaven - een complete keukenbrigade met een
chef-kok aan het hoofd. Dat moest dan liefst een Griekse kok zijn. Griekse koks
waren de duurste van de slavenmarkt en vormden een niet gering statussymbool,
maar ook Syrische en Egyptische koks waren in trek. De chef-kok droeg liefst eén
Griekse titel: archimagirus. De fijne keuken kwam uit Griekenland en zoals bij ons
keukentaal voornamelijk al of niet verbasterd Frans is, zo was in het oude Rome de
keukentaal Grieks. Veel kruiden en gerechten droegen Griekse namen, en ook de
kok. Een archimagirus verhield zich tot een coquus als bij ons een cuisinier tot een
kok (mageiros was het oud-Griekse woord voor kok, in het nieuw-Grieks heet een
chef-kok een protomagiros en de naam hangt samen met het Griekse woord voor
toverkunst: mageia, zeer veelzeggend).
In de buurt van de markten vond men, zoals dat ook nu nog overal ter wereld het
geval is, kleine straatzaakjes waar men voor weinig geld wat kon eten. Er werden
boven houtskoolvuurtjes worstjes ge-
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braden en goedkope stukken vlees, meestal slachtafval, er werden broodjes verkocht
en verse honingkoekjes gebakken. De eetkraampjes voorzagen in een grote behoefte.
In de keizertijd was Rome, met zijn meer dan 1.250.000 inwoners, zo dicht bevolkt
en zaten de armen zo dicht op elkaar gepakt in hun krotachtige huizen dat koken al was het maar om het brandgevaar - een groot probleem vormde. Zo was het heel
gebruikelijk om op straat aan kraampjes te eten.
Aan mogelijkheden tot vertier buitenshuis was geen gebrek. Alleen al in Pompeï
zijn meer dan honderd kleine eethuisjes en wijnhuizen (vaak tegelijkertijd bordelen)
opgegraven en in Rome moeten er vele honderden geweest zijn. Men noemde de
kleine eetgelegenheden - voorlopers van de Italiaanse trattoria en onze bistro - ook
al weer met een aan het Grieks ontleend woord - thermopolium, een plaats waar iets
warms te krijgen was. Men kon er een bord bonen met worstjes krijgen, brij met kool
en uien en kaas, platte broden met groenten en kaas (een soort pizza), en ook kleine
hapjes met een beker wijn, olijven, ingelegde groenten en harde eieren.
Van wat minder allooi waren de popinae, genoemd naar de popa, een soort
priester-slager, die bij offerplechtigheden moest helpen bij het slachten van de
offerdieren. In een popina werd het slachtafval verkocht; dat van de offerdieren
overbleef, nadat de priesters de beste stukken voor zichzelf uitgezocht hadden. Ook
het vlees van de wilde dieren, die bij de spelen in de arena waren gedood, werd in
de popinae verkocht, zoals nu in Spanje nog altijd het vlees van gedode vechtstieren
goedkoop aan de man gebracht wordt.
Restaurantjes waar men slachtafval serveert, zijn er nog altijd in Rome: de kleine
trattoria's in de wijk van het abbattoir, tussen de Aventijn en de Tiber. Maar deze
zijn zeker niet te versmaden. Het zijn wel zeer eenvoudige zaakjes, maar men eet er
meer dan voortreffelijk, fijnproevers uit heel Rome ontmoeten elkaar hier en deze
simpele eethuizen worden beschouwd als de ware voortzetters van de grote Romeinse
culinaire traditie.
De grens tussen eethuis, kroeg en bordeel was in Rome niet erg scherp getrokken.
Zowel in de popinae als in de echte wijnhuizen, de tabernae, waren goedkope meisjes
te vinden met wie men zich achter een gordijn kon terugtrekken. En met de eerlijkheid
nam men het ook niet zo nauw, zoals blijkt uit een raffito, door een boze klant op
de muur van een taberna in Pompeï gekalkt: ‘Verdomde kroegbaas, je verkoopt
water maar drinkt zelf onversneden wijn.’
Er waren echter ook hoogst plezierige taveernes aan de buitenkant
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van de stad, waar men op mooie zomeravonden onder een prieel van druivebladeren
kon zitten, koele wijn drinken met olijven, noten en zoute visjes en waar ook wat
amusement viel te beleven. Deze buitengelegenheden waren zeer in trek bij dichters
en schrijvers die er het lawaai en de stank van de stad ontvluchtten. Vergilius, de
gevierde poet laureate van keizer Augustus, beschrijft hoe hij een avond met zijn
vrienden naar zo'n buitencafé gaat aan de oever van een riviertje. Het is een zeer
idyllisch beeld: de krekels sjirpen in het gras, een ezeltje sjokt voorbij, het zaakje is
versierd met kransen van rozen en viooltjes, ze drinken een licht wijntje, eten er
kleine kaasjes in rieten mandjes bij en er is een Syrisch meisje, ‘meesteres in het
bewegen van haar heupen op het ritme van haar castagnetten. Zij danst met trage
bewegingen en laat daarbij haar armbanden rinkelen,’ zoals hij schrijft. Een
buikdanseresje in Rome.

Wijn
Toen de Romeinen eenmaal wijngaarden hadden leren aanleggen en wijn maken,
vergaten ze al heel gauw het koele bronwater en de verse geitemelk van hun
eenvoudige voorvaderen. Wijn werd de drank van Rome en waar de Romeinen
geweest zijn, hebben ze de wijnstok geplant, tot in het koele regenachtige Brittannië,
langs de Rijn en Moezel en Donau, en waarschijnlijk ook in Zuid-Limburg. Elke
Romein die het zich maar even permitteren kon, had een buitenhuis, riante villa of
klein optrekje, met een druivenprieel en liefst een wijngaard. Romeinen waren in
wezen boeren, zoals ook blijkt uit het feit, dat ze zo graag over het boerenleven
schreven. Zoals de zeer fijnzinnige Horatius met zijn lofliederen op het heerlijke
buitenleven - de bekende regel ‘Hoe genoegelijk vliedt het leven des gerusten
landmans heen’, is een Nederlandse bewerking van een gedicht van Horatius -, zoals
Vergilius, die een hereboerderij had aan het Gardameer, met zijn Georgica, Columella
met zijn hoogst interessante De re rustica (Over de dingen van het land), en als eerste
in de tweede eeuw v.Chr. de strenge zedemeester Cato de Oudere met zijn De Re
Agri Cultura (Over de landbouw), waarin hij zeer veel schrijft over wijnbouw en
wijnmaken (hij was achter wél zuinig op zijn wijn, vrouwen en slaven mochten er
niet aan komen).
Een groot probleem was de houdbaarheid van de wijn. In het warme klimaat verliep
de gisting vaak wat al te stormachtig, en dat geeft la-
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biele, slecht houdbare wijn. Men groef daarom de gistkuipen in of zette ze in een
meertje. Net als de Grieken bekleedde men om verzuring te voorkomen wijnamforen
met hars en Cato legde er een met pek bestreken dakpan in - ook de Romeinen
dronken derhalve re tsina, maar in Italië is dit niet gebruikelijk gebleven, zoals in
Griekenland. Men voegde er, ook al weer volgens een Griekse methode, zeewater
aan toe, of marmerpoeder. Vreemde zaken, die de smaak niet ten goede kwamen.
Men hield ook van zoete wijn en voegde er daarom, al in het eerste gistingsstadium,
ingekookte druivemost aan toe - zoals nu nog altijd gebeurt op Sicilië voor de Marsala.
En van de Carthagers had men geleerd wijn van ingedroogde druiven te maken, een
Romeinse Trockenbeerenauslese.
Maar één van de meest geliefde wijndranken in Rome was mulsum, wijn met
honing. Men dronk dit als aperitief met kleine hapjes erbij, olijven, kaas, ham,
gedroogde vruchten, of ook na het eten. En verder werd wijn op alle mogelijke
manieren gekruid en geparfumeerd, door er rozeblaadjes of viooltjes in af te trekken,
er specerijen als kaneel, kurkuma, en vooral peper (met honing) aan toe te voegen,
zelfs zware Oosterse parfums als wierook en mirre, tot afgrijzen van de Romeinen
wier smaak nog niet bedorven was, zoals Plinius en Horatius. Men dronk ook wel,
als medicijn, een soort vermouth, wijn waarop het bittere alsem was afgetrokken.
Knoeien met wijn is ook niets nieuws: Plinius beklaagt zich ernstig, dat er kleurstoffen
en andere hulpmiddelen aan wijn worden toegevoegd om ze beter te laten lijken, en
dat dit vooral met de duurdere soorten gebeurt, zodat men beter maar eenvoudige,
goedkope wijntjes kan drinken, omdat die tenminste zuiver zijn.
Ook Rome kende grands crus, zoals de Falernum uit de streek tussen Rome en
Napels, en als beste daarvan de Faustinum, die kennelijk een zeer hoog alcoholgehalte
had, want Plinius schrijft, dat dit de enige wijn is die vlam vat als je er vuur bij houdt
- wat er op zou kunnen wijzen, dat er geflambeerd werd. Verder de Massicum uit de
omgeving van Rome en de Mamertinum uit Sicilië en de lichte, frisse wijnen van
het Gardameer.
Eenvoudige wijntjes werden jong gedronken, maar topwijnen liet men ouderen,
vaak tien, vijftien jaar. Voor het laten rijpen van wijn achten wij houten fusten, flessen
en kurken onontbeerlijk, maar in Rome lukte het kennelijk ook in aardewerken
amforen. Er waren, vanaf de eerste eeuw n.Chr. wel glazen flessen, maar die waren
zeld-
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zaam en kostbaar en werden als grote luxe, zelfs als snobisme beschouwd. Ook
kurken moeten er al geweest zijn - zoals blijkt uit een wijnamfoor die is opgedoken
uit een vergaan schip dat onderweg was van Pompeï naar Marseille, en die met een
kurk is afgesloten (nu in het wijnmuseum in Beaune). En ook uit een gedicht van
Horatius, die zich erop verheugt om op nieuwjaar (dat in Rome in maart gevierd
werd) een kurk uit een wijnkruik te trekken. Maar doorgaans gebruikte men toch een
stop van hout, ook wel van uitgeplozen touw met pek of gips. De eerste vermelding
van houten fusten is van de Griekse schrijver Strabo (58 v.Chr.-25 n.Chr.) die
reisverslagen schreef over de Romeinse wereld. Hij vertelt over houten fusten ‘zo
groot als huizen’, die door Keltische stammen in Zwitserland en Noord-Italië gemaakt
werden.
Het houten fust is een Keltische uitvinding - het werd alleen niet voor wijn maar
voor bier gebruikt, en wellicht voor mede. In de gebieden waar Kelten woonden,
maar de Romeinen de wijnbouw gebracht hadden, zoals in Gallië, en langs de Rijn
en Moezel, werd deze uitvinding ook voor wijn gebruikt: in de omgeving van
Bordeaux rijpte wijn op houten fusten, en zoals blijkt uit het beroemde
Neumagenerschip, de afbeelding van een schip met wijnfusten op de Moezel gevonden
bij Neumagen, gebruikte men ook daar fusten. Maar in Italië bleven de stenen amforen
voorlopig nog in gebruik.
Om wijn snel te laten rijpen, sloeg men die ook wel op in de ruimte boven de
keuken, waar de warme keukendampen en rook van het vuur de wijn snel ‘op dronk’
brachten. Men denkt daarbij onwillekeurig aan Madeira, die voor een juiste rijping
enige maanden tot 50° C verhit wordt. De dichter Martialis moest er niet veel van
hebben, en prefereerde een natuurlijk gerijpte Falernum, en ook Plinius keurde deze
rijping af.
Behalve Italiaanse wijnen dronk men ook wijn die van elders werd geïmporteerd
- en deze gold, hoe kan het anders, als heel chic. Op de tafels van de rijken verschenen
wijnen uit Egypte, Griekse wijnen, vooral die uit Kos, Chios en Lesbos werden als
zeer exquis beschouwd en ook wijnen uit Andalusië.
Franse wijnen speelden nog niet mee - die werden in Gallië gedronken door
Romeinse officieren en bestuursambtenaren en uiteraard door de Galliërs zelf, die
zich als Romeinen gingen gedragen en zich te deftig voelden voor bier.
Uiteraard werd er wijn aan tafel gedronken, maar uit verschillende bronnen blijkt
toch, dat zij die zich kenners achtten en niet wilden
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meedoen met het algemene snobisme van de parvenu's in de keizertijd, een werkelijke
goede wijn liefst dronken met enkele goede vrienden na het eten. Misschien toch
ook uit een soort intellectueel snobisme, als een navolging van het Griekse symposion
van dichters en filosofen.
Nu was het ook moeilijk om tijdens een Romeins gastmaal van wijn te genieten.
Ten eerste waren vrijwel alle gerechten zeer zwaar gekruid en vooral rijk voorzien
van peper, zelfs zoete gerechten. Bovendien was de eetzaal van een rijke Romein
die gasten ontving bijna benauwd zwaar geparfumeerd. Niet alleen door geurende
bloemen allerwegen, bloemblaadjes op de grond en op de rustbanken, bloemenkransen
om de hoofden van de gasten - Nero liet eens, een heel gastmaal lang, uit een boven
de eetzaal gespannen net van gouddraad, rozeblaadjes op de tafels en gasten neerdalen
-, maar bovendien waren er ook zware Oosterse parfums, wierook en mirre, die soms
andere, hoogst onaangename geuren van gasten die zich al te veel te buiten waren
gegaan, moesten maskeren. Bepaald geen omgeving om van mooie wijnen te genieten.
Maar er waren in Rome wel degelijk liefhebbers die een goede, mooi uitgerijpte
wijn wisten te waarderen, die met zorg hun wijn inkochten en lieten rijpen en een
goede wijn de zorg gaven die hem toekomt. Door het lange liggen op amforen wijnen van tien, twaalf jaar oud waren zeker geen uitzondering in de kelders van de
kenners - hadden die wijnen veel depot afgezet. Om de wijn schoon in de bekers of
glazen te kunnen schenken, werd deze gedecanteerd, op een andere kruik
afgeschonken, soms door een schone linnen doek, soms door een zilveren zeef.
Plinius raadde aan om over de wijnfilters eerst wat myrte-olie te gieten, zodat alle
onzuiverheden in de zeef achterblijven en er niets doorslipt.
In de winter bracht men de wijn in een verwarmd vertrek op temperatuur, 's zomers
werd wijn gekoeld. Soms gebeurde dat door wat sneeuw - in Rome was de hele zomer
sneeuw verkrijgbaar, die uit de bergen gehaald was en in diepe kuilen onder gras
bewaard - op de zeef te leggen en de wijn daardoor te gieten. Ook dit had men van
de Grieken, en die weer van de Perzen, geleerd. Maar als we dan lezen hoe Plinius
de Jongere schrijft over zijn Toscaanse villa, waar hij verpoosde op een halfronde
marmeren bank onder een prieel van wijnranken, aan een marmeren bassin, waarin
koel water uit de bergen zachtjes neerdruppelt en in een klein beekje weer verder
stroomt, en om zich heen op de bank schotels met verrukkelijk kleine hapjes,
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dan zien wij in onze verbeelding ook de sierlijke wijnamforen aan zijn voeten in het
zachtjes rimpelende water tegen het marmer aangevlijd liggen koelen.

Gastmalen en orgieën
In de late namiddag, na de siësta en het bad, gingen Romeinse heren bij elkaar uit
dineren. De patriciërs, van oude aristocratische families, maar ook zij die omhoog
geklommen waren uit de eenvoudige plebs (het niet-adellijke vrije volk), en zelfs
afstammelingen van vrijgelaten slaven, die carrière gemaakt hadden. Over hun korte
tunica plooide een huisslaaf met veel zorg de zachte, soepele wollen toga, voor
senatoren voorzien van een purperen rand, en zo, goed verzorgd en geparfumeerd,
begaven zij zich naar hun gastheer, omstuwd door hun cliëntes. Dit waren doorgaans
jonge mannen van goede, maar verarmde families, vaak ook dichters, schrijvers,
filosofen, die zelf ergens op een armoedig kamertje woonden en bij alle gastmalen
welkom waren. Kwade tongen noemden hen klaplopers, maar ze hadden wel degelijk
een functie. Met hun stijl en achtergrond en hun intelligente gesprekken gaven ze
een zeker cachet aan een diner, en ze onderstreepten de belangrijkheid van hun
beschermheer.
De Romeinen, die graag en goed organiseerden, respecteerden een strenge
tafeletiquette. In rijke huizen had men een aparte eetkamer, het triclinium, genoemd
naar de drie aanligbedden om een tafel (mensa), zodat één zijde vrij bleef voor de
bediening. Meestal werd bij elke volgende gang de hele tafel vervangen.
Een slaaf ontdeed de gasten van hun toga en reikte hun een makkelijk en licht
huiskleed aan, waar desnoods op gemorst mocht worden - wat nogal eens voorkwam
bij het onhandige liggend eten en drinken. Slaven met wasbekkens en handdoeken
zorgden ervoor, dat de gasten zich van tijd tot tijd konden verfrissen.
Vorken kende men wel, grote drietanden die in de keuken gebruikt werden, maar
men had ze nog niet aan tafel. Men at met de vingers en had verder de beschikking
over een grote en kleine lepel en een mes.
En bij de deftige Romeinse families hield men zich aan een bepaalde
menu-volgorde, die heel veel lijkt op onze menu's: men begon met kleine
voorgerechtjes, liefst bestaande uit schaal- en schelpdieren met pikante groentehapjes,
dan kwam er vis, vervolgens vleesgerechten
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en daarna zoetigheid, waarbij ook zoete wijn geschonken werd. Er werden wel veel
verschillende gerechten opgediend, maar het was de bedoeling dat men daaruit een
keuze maakte.
Zodra het gaat over eten en drinken in de Romeinse keizertijd, komen de verhalen
over de orgieën die door schrijvers als Suetonius en Petronius met zoveel verve zijn
beschreven. De vreet- en zuippartijen - anders kan men ze niet noemen - die meer
dan twaalf uur duurden en waarbij de gasten enkele malen het vomitorium naast de
eetzaal opzochten en zich een vinger of pauweveer in de keel staken om daarna weer
opgelucht opnieuw te kunnen beginnen. Waarbij exotische danseressen en schone
jongelingen aanwezig waren om aan alle wensen en voorkeuren van de gasten
tegemoet te komen. En waar pasteien van nachtegale- en flamingotongen, taarten
van papegaaiehersens en hielen van nauwelijks geboren jonge kameeltjes werden
opgediend en murenen, vissen, die in speciale vijver met levende slaven gevoed
waren. Dit voeren van levende mensen aan de murenen, een palingachtige vis met
een afzichtelijke bek met tanden, was wel officieel verboden, maar daar trok men
zich niet altijd wat van aan. Het kweken van vis behoorde tot de kostbare
liefhebberijen van Romeinse rijkaards. Bij hun luxueuze villa's aan zee in Campania
lieten zij tussen de rotsen bassins met zeewater aanleggen waar zij de meest zeldzame
en bijzondere vissen kweekten.
Die orgieën zijn er inderdaad geweest als excessen van enkele keizers zoals
Caligula, Nero, Vitellius en Heliogabalus en van bepaalde nouveaux riches met veel
geld en weinig beschaving, die wilden laten zien hoe rijk ze wel waren en welke
uitzonderlijke, kostbare en exotische gerechten ze wel konden opdienen. Maar laten
we niet vergeten, dat dit uitzonderingen waren. En het beroemde verhaal van het
banket bij Trimalcio, vaak aangehaald als voorbeeld van Romeinse onmatigheid, is
een satire, waarin de schrijver Petronius een overtrokken beeld van de werkelijkheid
geeft. Petronius was een verfijnd aristocraat met een mateloze minachting voor het
protserige gedoe van de nieuwe rijken, en in zijn schelmenroman Satyricon beschrijft
hij dit maal van een door hem verzonnen steenrijke wijnhandelaar Trimalcio dan
ook alleen maar om het belachelijk te maken. Het gebraden wilde zwijn, waaruit bij
het aansnijden een wolk kwetterende lijsters opvloog, de vissen, die in de vorm en
kleur van vlees werden opgediend, het vlees in vorm en kleur van vis, de gebraden
speenvarkentjes die taarten bleken te zijn, de kleine vogeltjes als ortolanen en lijsters
die in een patrijs, de patrijs in een fazant, de fazant
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in een gans en de gans in een speenvarken gestopt werden, waarna het geheel aan
het spit gebraden werd en alleen de ortolaan of lijster opgegeten.
De vrouwen van deze heren lieten zich al lang niet meer, zoals in de tijd van Cato,
met de slaven bij de haard neerzetten, maar namen deel aan de gastmalen. Zij het
niet liggend op de rustbedden, maar zittend aan het voeteneind. En ze dronken tegen
de klippen op, kwamen zelfs, zoals Juvenalis schrijft, al dronken aan tafel. De vrouw
van Trimalcio - dat werd er speciaal bij vermeld - hanteerde eigenhandig de
pepermolen. Petronius vond dat onbehoorlijk, zoiets laat je een slaaf doen.
Trimalcio vertoonde echter ook iets wat de ouderwetse Romeinen snobistisch
vonden, maar ons toch wel als een verfijning voorkomt: hij schonk wijn uit glazen
flessen. Dat er op die flessen een etiket zat dat vermeldde dat de wijn honderd jaar
op fles gerijpt was, was pure opschepperij, in het oogstjaar dat genoemd werd, 121
v.Chr., kende Rome nog geen glazen flessen.
Orgieën en maaltijden zoals van Trimalcio mogen zeker niet als norm beschouwd
worden, al werd er door rijke Romeinen wél overdadig gegeten en gedronken, als er
gasten ontvangen werden.

Virtus
In elke maatschappij, die rijk en materialistisch wordt, komen er tegenkrachten, die
terug willen naar de oude soberheid, naar de goede tijden van het elan van een cultuur
in opkomst. Ook in Rome ontbraken die stemmen niet, die de traditionele Romeinse
virtus (deugd) predikten, de strenge zeden, de eerlijkheid en soberheid van weleer.
De tijden waarin de Romeinse legioenen de wereld hadden veroverd op een rantsoen
van 900 gram brood per dag, een stukje vlees, zout, azijn en een kruik wijn, en de
legioensoldaat zijn soldij niet verspilde aan dure liflafjes, maar het bij zijn officier
in bewaring gaf om te sparen voor een boerderijtje om vredig te leven als hij definitief
afzwaaide.
Dichters als Horatius (65-8 v.Chr.), Juvenalis (60-140) en Martialis (40-104)
drijven keer op keer de spot met alle materiële overdaad en luxe. ‘Waarom moeten
we pauwen eten,’ vraagt Horatius zich af, ‘de veren eet je toch niet op, en een kip is
net zo lekker.’ Juvenalis nodigt een vriend uit op een maal van een jong geitje, ‘met
meer melk in
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zich dan bloed’, asperges, eieren, zo vers dat ze nog warm van het stro zijn, kip,
druiven, peren en appelen. Zo te zien een heerlijk maal, maar in Romeinse ogen
eenvoudig. Keizer Augustus was een sober man, die het liefste at wat ook bij de
gewone burgerman op tafel kwam, grof brood, een vis, verse kaas en een handvol
vijgen en daarbij een eenvoudig landwijntje.
Van officiële zijde is verschillende keren getracht de neiging tot overdaad van de
Romeinse burger en patriciër binnen de perken te houden. In 215 v.Chr. werd al de
eerste wet uitgevaardigd, die luxe en overdaad verbood.
De Lex Orchia (182 v.Chr.) bepaalde dat de buitendeur open moest blijven als er
feest was, zodat iedereen zich ervan zou kunnen overtuigen dat het niet te dol werd.
De Lex Fannia (161 v.Chr.) gaf maximumbedragen voor feestmalen en bepaalde dat
er alleen wijn uit de omgeving van Rome mocht worden geschonken en alleen
ongemeste kippen geserveerd. Om deze wet te ontduiken, ging men jonge hanen
castreren en vetmesten, de tot in onze tijd hogelijk gewaardeerde kapoenen.
Maar ook aan eenvoudig eten kan men zich een indigestie eten, zoals blijkt uit het
verhaal van de jurist en redenaar Cicero (106-43 v.Chr.) die zich beklaagt, dat hij bij
een vriend uitsluitend had gegeten wat wettelijk toegestaan was, alle mogelijke
salades en groenten, maar wel uitstekend bereid, doch dat dit maal hem toch niet
goed was bekomen.

Annona
Met de snelle groei van Rome naar macht en rijkdom in de tweede eeuw v.Chr.
groeide ook het leger der armen, de proletarii, mensen die slechts proles, kinderen,
hadden. Zoals elke grote stad was ook Rome een magneet voor avonturiers,
gelukzoekers, en kleine boeren die het op hun land niet meer konden bolwerken.
Naar mate de buik van Rome groter en hongeriger werd, moest er steeds meer
voedsel van steeds verder worden aangevoerd. De graanprijzen stegen, en hongersnood
dreigde in de sloppenwijken.
De volkstribuun Gaius Graccus (een volkstribuun was een door het Romeinse volk
gekozen vertegenwoordiger die in de senaat opkwam voor de niet-bezitters) begreep,
dat een hongerende menigte een dodelijk gevaar oplevert voor de staat. Daarom nam
hij in het jaar 123
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v.Chr. de voor die tijd verrassende sociale maatregel, dat Romeinse burgers in
behoeftige omstandigheden tegen een sterk verlaagde prijs graan uit de
staatsgraanpakhuizen konden kopen. Deze maatregel, bekend als annona (letterlijk:
jaarlijkse opbrengst) heeft eeuwenlang Rome de sociale rust gegeven die nodig was
om een wereldrijk op te bouwen en te besturen. De prijzen waarvoor men graan kon
kopen zakten steeds meer, tot in 71 v.Chr. helemaal niets meer betaald hoefde te
worden en veertigduizend Romeinse huisvaders gratis graan konden betrekken uit
de staatsruif, die gevuld werd door de wingewesten, Sicilië en vooral Noord-Afrika
en Egypte. En in de tijd van keizer Augustus, toen Rome een krioelende miljoenenstad
geworden was, waren het er driehonderdtwintigduizend die op deze manier werden
ondersteund. In de derde eeuw, onder keizer Severus Alexander, werd er geen graan
meer verstrekt, maar brood - misschien om op die manier werkgelegenheid te
scheppen voor molenaars en beroepsbakkers. De technisch begaafde Romeinen
hadden inmiddels de watermolen uitgevonden met het schoepenrad, wat het malen
van graan in handmolens of door een in een tredmolen lopende geblinddoekte muilezel
aanzienlijk had vereenvoudigd.
Onder keizer Aurelianus kregen de armen anderhalf pond brood per dag, plus
varkensvet en een kan wijn - wat uiteraard kritiek uitlokte in de senaat. ‘Moeten we
ze soms ook nog kippen en ganzen geven,’ moet een verbolgen senator hebben
uitgeroepen.
Toen brood bakken vrijwel uitsluitend in handen kwam van beroepsbakkers werd
de kwaliteit aanzienlijk beter. Het harde, grove brood verdween, ook de arme
Romeinen aten luchtig, goed gerezen, goed gebakken brood.
Niet alleen met brood werd het arme volk van Rome tevreden gesteld, ook met
gratis toegankelijke voorstellingen in het circus en het theater, gladiatorengevechten,
wilde beestenvertoningen, maar ook toneel. Lang niet alle Romeinen waren het er
mee eens, dat het volk op deze manier te vriend gehouden werd en de dichter Juvenalis
schudde zorgelijk het hoofd toen hij schreef: ‘Alles wat het volk nog wil, is brood
en spelen, panem et circenses.’

Apicius
Het oudste echte kookboek dat bewaard is gebleven, is van een tijdgenoot van keizer
Augustus: De obsoniis et condimentis sive arte co-
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quinaria (Over voedsel en specerijen, of de kunst van het koken), meestal genoemd
De re coquinaria. Dit boek wordt toegeschreven aan Marcus Gavius Apicius, een
schatrijke Romein, geboren waarschijnlijk omstreeks 25 v.Chr. Volgens de schrijver
Athenaeus moet hij ooit gezegd hebben, dat er geen aangenaam leven mogelijk is,
als men de genoegens van tafel en bed gescheiden houdt. Wat die bedgenoegens
betreft, daarvoor had hij zich voor een aanzienlijk bedrag het gezelschap gekocht
van de, naar de bronnen zeggen, beeldschone jongeling Sejanus, die hem, zeer tot
zijn verdriet, later werd afgekocht door keizer Tiberius. En ook was hij niet afkerig
van knappe jonge koksmaatjes. Apicius was in Rome niet alleen befaamd om zijn
exquise diners en zijn goede smaak voor eten en wijn, maar ook om bepaalde
uitvindingen op culinair gebied, zoals het mesten van varkens met gedroogde vijgen
en wijn met honing, waardoor vooral de lever bijzonder smakelijk werd, een soort
foie gras, en om zeehaan in een pikante saus te laten sterven in plaats van op het
droge. Hij gaf kookcursussen bij zich thuis, wat de strenge filosoof Seneca de zure
opmerking ontlokte. ‘Twintig jaar geleden verdrongen de jongelui zich bij de
cursussen van filosofen en redenaars, maar nu stromen ze de keukens binnen en de
jeugd belegert de fornuizen van de verkwisters.’ Apicius trok zich daar weinig van
aan en leerde zijn bewonderaars hoe ze sauzen moesten maken en vleesrolletjes, hoe
ze ganzen en speenvarkentjes moesten vullen. En na de les nodigde hij ze aan tafel,
waar hij, gewikkeld in een zacht en soepel gewaad, op een met rozeblaadjes bedekt
rustbed, lag uitgestrekt, terwijl de meest verrukkelijke gerechten, geroosterd, gebraden,
in geurige sauzen, in zilveren schalen werden opgediend, en tussen de gangen door
dansers en danseressen en muzikanten optraden. En hij genoot van alle kritiek en
roddelverhalen die over hem de ronde deden.
Nadat hij door deze aangename manier van leven er een groot deel van zijn fortuin
- volgens Martialis zestig miljoen sestertiën (ongeveer zes miljoen gulden) - had
doorgejaagd en nog maar een schamele rest van tien miljoen sestertiën over had, zag
hij een grauwe toekomst van hongerlijden voor zich opdoemen, een leven dat hem
zó ondragelijk voorkwam, dat hij er vrijwillig, door vergif in te nemen, een eind aan
maakte. Hij moet toen ongeveer 55 jaar oud zijn geweest.
Het kookboek van Apicius is waarschijnlijk in de vierde eeuw ontstaan, dus
ongeveer driehonderd jaar na zijn dood. De kern van het werk bestaat wel degelijk
uit recepten van hemzelf - of van zijn kok - die bewaard gebleven waren, maar er
zijn ook andere recepten in op-
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genomen, meest afkomstig van Griekse koks. De meest decadente gerechten uit de
Romeinse keuken zal men er tevergeefs in zoeken - ofwel Apicius heeft ze niet willen
opnemen, of kende ze nog niet, ofwel latere kopiisten hebben ze maar weggelaten.
Zoals De re coquinaria tot ons is gekomen is het waarschijnlijk een verkorte versie
van het oorspronkelijke werk. Er worden in de recepten geen hoeveelheden vermeld.
Het boek bevat een schat aan gerechten die een rijk beeld geven van de Romeinse
haute cuisine in de eerste eeuwen n.Chr., en daar zijn er een aantal bij die ons nu
nog heel zinnig voorkomen. Zoals prei, in koolbladeren gewikkeld, en in de hete as
gaar gebraden, het malse binnenste van kool in olijfolie, met wat wijn, zout, komijn,
munt en peper gaar gesmoord, honingkoekjes van een deeg van tarwebrij met
fijngewreven dadels, gehakte noten en honing en dit in olie gebakken en met honing
bedropen, waarbij men eventueel ook nog verse kaas en een eitje aan het deeg kon
toevoegen. Of vleesrolletjes die gemarineerd worden in een saus van een zoete wijn,
garum (zie hieronder), peper, lavas en komijn en vervolgens aan het spit geroosterd.
En lamsvlees, dat met peper en garum in olie met witte boontjes wordt gaar gestoofd,
waarna de saus met broodkruim wordt gebonden. En een saus voor koud vlees van
olie, azijn, honing, peper, tijm, komijn en geroosterde pijnpitten.
Veel van wat de Romeinen smaakte smaakt ons nog altijd, maar veel ook niet. Zo
behoorde tot de Romeinse lievelingsgerechten baarmoeder van een jonge, nog
maagdelijke zeug (ook in China zeer geliefd), of varkensuier in een saus van wijn,
peper, lavas en garum.
Struisvogel was ook verkrijgbaar op de markt van Rome. Het vlees werd gekookt
en opgediend met een saus van fijngesneden dadels, honing, azijn, wijn, olie, komijn
en munt. De saus werd gebonden met spelt.
Alle sauzen waren zwaar gekruid - misschien omdat niet alles wat in Rome verkocht
werd aan vlees en vis even vers was en er onaangename smaakjes en geurtjes verstopt
moesten worden. Maar toch ook omdat men van stevige smaken hield.
Apicius' roem is niet met hem gestorven, en ook niet met de ondergang van het
Romeinse Rijk. Vele eeuwen lang is hij voor de één een voorbeeld geweest van
fijnproever en levenskunstenaar, voor de ander daarentegen van een smulpaap en
verkwister. Sidonius Apollinaris, Galloromeins dichter en bisschop van
Clermont-Ferrand, geboren in Lyon in 430, achtte hem een groot en briljant gastheer.
Sint Fortunatus (530-609), bisschop van Poitiers, was het daar volko-
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men mee eens. En de in zo vele opzichten strenge abt Odo van Cluny (879-942), die
een vrouw niets meer dan ‘een zak vol uitwerpselen’ vond, had wél respect voor een
goede kok en noemde een kok met talent in zijn gedicht Occupatio, ‘een Apicius’.
Het kookboek van Apicius is dan ook in de Middeleeuwen in vele kloosters ijverig
gekopieerd. Er zijn op het ogenblik twaalf handschriften bekend - maar misschien
liggen er nog wel meer vergeten in oude kloosterbibliotheken. De oudste twee dateren
uit de negende eeuw, het ene afkomstig uit een klooster in Touraine, het tweede uit
de abdij van Sint Ghislain bij Kamerijk. Beide zijn naar alle waarschijnlijk kopieën
van het handschrift uit de vierde eeuw. De tien andere manuscripten dateren uit de
vijftiende eeuw en zijn door humanisten overgeschreven van een verloren of nog
niet gevonden origineel. Verder zijn er een aantal Latijnse drukken bekend, waarvan
de oudste, waarschijnlijk van rond 1500, afkomstig is uit Venetië. In 1709 verscheen
een druk in Amsterdam. De eerste vertaling verscheen in 1516 in Venetië. Een zeer
slechte vertaling is in 1909 in Duitsland verschenen, een voortreffelijke Franse,
uitvoerig geannoteerd door Bertrand Guégan in Parijs in 1933, en de nieuwste
vertaling, ook in het Frans, met de Latijnse tekst ernaast, is van Jacques André (Parijs
1965).

Garum
Eén van de allerbelangrijkste ingrediënten in de Romeinse keuken was garum (een
Grieks woord: garon, een bepaalde vis), ook wel liquamen genoemd. Dit was een
sterk geconcentreerde saus op visbasis, een Griekse uitvinding, die gebruikt werd
als aromatisch middel om te zouten, zoals men nu nog aan de Middellandse Zee
ansjovis gebruikt in plaats van zout. Garum was een industrieel produkt en werd in
potten verkocht. Men gebruikte er visafval voor, vooral ingewanden, liefst van
makreel, maar ook wel van tonijn of ansjovis. Men legde dit, laag om laag met zout,
en kruiden als dille, koriander, munt, lavas, tijm, selderij, oregano, in grote aarden
potten, die men goed afdekte en dan enige tijd, van twee weken tot twee maanden,
in de zon zette. Door de enzymen in de visingewanden ging dit gisten en kreeg de
massa zijn bepaalde smaak, zoals ook onze zoute haring door zout en enzymen smaak
krijgt. Het werd van tijd tot tijd omgeschept, er kwam wijn bij, olijfolie en veel peper,
en ten slotte goot
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men door een zeef het vocht eraf. Dit was dan het niet bepaald aangenaam ruikende
garum. Als beste gold garum uit Spanje en uit Pompeï, maar ook in Rome waren
kleine garumbedrijfjes, maar die mochten alleen worden gevestigd op eilandjes in
de Tiber vanwege de kwalijke geuren.
Merkwaardig is, dat men ook in het Verre Oosten, vooral in Thailand en Vietnam,
deze gegiste vissauzen kent.
Garum werd te pas en naar ons idee ook wel te onpas voor alle mogelijke gerechten,
zelfs zoete, gebruikt, maar het werd wel zuinig toegepast. Nog tot ver in de
Middeleeuwen werd garum bereid en verhandeld.
Bij Apicius komt ook vaak het kruid silphium voor, ook al een verbastering van
een Grieks woord, al moet het in zijn tijd al vrij zeldzaam en dus duur zijn geweest.
Nog altijd is niet helemaal duidelijk wat dit was. Er is waarschijnlijk zoveel roofbouw
op de plant gepleegd, ook al omdat het sap uit de wortels het waardevolle bestanddeel
vormde en de plant dus met wortel en tak uitgerukt werd, en men niet dacht aan
herbeplanting, dat de plant al in de eerste eeuwen van onze jaartelling is uitgestorven.
De meest exacte informatie hebben we van Plinius de Oudere, die een lijvig boek,
Historia Naturalis, heeft geschreven over planten en kruiden, ook over wijnbouw
en geneeskrachtige toepassing van kruiden. Om zich tijdens het schrijven in de
nachtelijke uren de slaap uit de ogen te houden, droeg hij een krans van muntblaadjes
- munt houdt wakker, vandaar de grote witte kerkpepermunten tijdens de - vroeger
- lange preek in onze kerken. Zijn diepe belangstelling voor de natuur is hem ten
slotte noodlottig geworden: hij vond de dood in het jaar 79 toen hij van wat al te
dichtbij de uitbarsting van de Vesuvius die Pompeï verwoestte, wilde bekijken.
Silphium, ook laserpitium genoemd, kwam vooral uit de Afrikaanse provincie
Cyrenaïca, en deze provincie betaalde haar belasting aan Rome met het kostbare sap.
Daar werd het, bij het goud en zilver, in de schatkist bewaard. Tegen het einde van
de eerste eeuw was het echter al praktisch onvindbaar. Er kwam wel een soort uit
Armenië en Perzië, maar volgens Plinius was dit van aanmerkelijk mindere kwaliteit.
Het was dan ook waarschijnlijk geen silphium, maar asa foetida, duivelsdrek. Dit is
een soort gom, nog altijd in gebruik in de Oosterse keuken.
Sauzen werden soms gebonden met gekookte spelt of broodkruim, maar meestal
met amidon. Dit kwam voornamelijk van het eiland
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Chios. Met liet graankorrels in water weken, wreef ze door een zeef en liet deze
dikke massa, over dakpannen uitgestreken, in de zon drogen en stampte het tot poeder.

Ausonius
Van herdersnederzetting was Rome tot hoofdstad van de wereld geworden, in de
vierde eeuw was het een stervende stad. Trier aan de Moezel werd keizerresidentie
en in het jaar 395 werd het oude imperium opgesplitst in een Oost- en Westromeins
Rijk. Keizer Constantijn verlegde het zwaartepunt naar het Oosten, Byzantium, naar
hem Constantinopel genoemd, werd de nieuwe hoofdstad. Rome wachtte op de laatste
genadeslag, die kwam in 476 toen Rome verwoest werd door de barbaren die als
schatting de grootste rijkdom eisten die nog binnen de muren te vinden was:
drieduizend pond peper.
Er is veel geschreven over de decadentie en ondergang van Rome en zedemeesters,
en vooral de aanhangers van de nieuwe soberheid en versterving predikende
godsdienst, het christendom, wilden de ondergang wijten aan de materiële weelde,
de verwording van de zeden en de braspartijen. Deze waren echter geen oorzaak van
het verval, maar gingen er mee gepaard. Een Amerikaanse socioloog heeft de
ondergang van Rome willen toeschrijven aan loodvergiftiging, te wijten aan loden
waterleidingsbuizen en pannen van een metaallegering met dertig percent lood. De
symptomen hiervan zouden zijn verlies van eetlust en een metaalsmaak in de mond.
En die zouden dan de oorzaak zijn van de hang naar zwaar gekruide schotels en
wijnen.
Er is misschien inderdaad wel sprake van loodvergiftiging geweest en die kan
hebben meegewerkt aan overdadig kruiden. Maar voorkeur voor sterke smaken,
bizarre combinaties in voedsel, zien we in alle culturen die over hun hoogtepunt heen
zijn en decadent worden. De rol van Rome was eenvoudig uitgespeeld.
Maar over de nadagen van een grote beschaving blijft altijd nog heel lang een
zachtglanzend, ietwat melancholiek licht schijnen. En dat zien wij vooral in de
buitengewesten van het imperium. Langs de Rijn, in Engeland, wat toen Brittannië
heette, in Spanje, maar vooral in Gallië, het tegenwoordige Frankrijk, waar een heel
eigen cultuur, de Galloromeinse, was gegroeid. Daar was een nieuwe klasse ontstaan
van oorspronkelijke Galliërs - een Keltisch volk - die zich geheel geïdentificeerd
hadden met de Romeinen, Latijn spraken, hoge
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posten bekleedden en de Romeinse levensstijl volgden. Zij bewoonden riante villa's
- waarvan nog veel indrukwekkende restanten te zien zijn - versierd met sierlijke
fresco's en mozaïeken, met een ingenieus systeem van vloerverwarming en uitgebreide
badgelegenheden, fraai gelegen in het landschap. Het landgoed gaf alles wat men
nodig had, waar geen wijn groeide werd deze aangevoerd, slaven en horige boeren
deden het werk en de heren hielden zich bezig met literatuur, filosofie, ontvingen
vrienden, organiseerden gastmalen en genoten van het zoete landleven. Culinair
gezien is er altijd een zeer nauw contact geweest, over en weer, tussen Gallië en
Rome. De Galliërs stonden bij de Romeinen bekend om hun goede eetlust en smaak
voor een plezierig leven. Gallië had de Romeinse tafels verrijkt met gerookte hammen
en worst, gemeste ganzen en ganzelever, schimmelkaas en oesters. Grieken en
Romeinen hadden de wijnstok naar Gallië, en verder in de Romeinse gebieden, langs
Rijn en Donau, tot in Brittannië, gebracht, evenals de smaak voor kruiden en
specerijen.
Men mag dan ook zeker stellen, dat de basis voor de grote Franse tafelcultuur is
gelegd in de eerste eeuwen van onze jaartelling en dat de Gallische smaak voor lekker
eten daaraan zeer veel heeft meegewerkt. Alleen bij een volk met smaak en gusto
voor een goede tafel kan een grote keukencultuur ontstaan.
Een mooi voorbeeld van een Gallo-Romein van verfijnde smaak en beschaving
is de dichter Decimus Magnus Ausonius, die omstreeks het jaar 310 geboren werd
als zoon van een arts in een welgestelde Galloromeinse familie in Bordeaux. Hij
studeerde Grieks en Latijn, welsprekendheid en rechtswetenschappen, werd professor
in de retoriek en dichtte in zijn vrije tijd die hij graag doorbracht in zijn villa temidden
van de wijngaarden bij Bazas en in die bij het tegenwoordige Saint-Emilion. Zijn
villa moet gelegen hebben op de plaats waar nu Château Ausone ligt, en één van de
allergrootste Saint Emilions groeit.
In 365 werd hij naar Trier geroepen met een eervolle aanstelling als privé-leraar
en mentor van de jonge Gratianus, zoon van keizer Valentinianus. Toen deze in 375
stierf en Gratianus keizer werd, kreeg Ausonius de hoge functie van chef van het
keizerlijk kabinet. Hij bleef in Trier tot 389, en heeft het daar zeer wel naar zijn zin
gehad. Hoewel afkomstig uit Bordeaux apprecieerde hij de Moezelwijnen en hij heeft
aan de Moezel een lyrisch lofdicht gewijd van vierhonderdvierentachtig versregels,
waarin hij de rivier bezingt, de
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heuvels waar ‘Bacchus geurige wijn laat rijpen’ en uitvoerig vertelt over de heerlijke
vissen in de Moezel. De paling en forel, de zalm ‘die de tafels van kenners siert’, de
baars ‘die in smaak en vastheid van vlees met zeevis kan wedijveren’, de elft ‘die
boven het haardvuur van het eenvoudige volk zachtknapperig wordt geroosterd’, en
de snoek ‘die in rokerige kroegjes vol vetwalm wordt gebakken’. Merkwaardig dat
tegenwoordig hoog geschatte vissen als elft en snoek, vooral in de Franse keuken
geliefd, in Ausonius' tijd vissen voor het gewone volk waren.
Uit de correspondentie van Ausonius met zijn vrienden blijkt, dat een heer zich 's
morgens door zijn slaven liet kleden, vervolgens met de kok het ontbijt besprak,
waarvoor altijd vrienden genodigd werden waarna uitvoerig het middagmaal
behandeld moest worden. Met de vrienden werd er gediscussieerd en de heren
stuurden elkaar over en weer cadeautjes van hun landgoederen in de vorm van wijn,
olie, vruchten en wild.
Maar de dagen van dit aangename leven waren geteld en toen het Romeinse Rijk
in het westen ten onderging, sprak Sidonius Appolinaris, bisschop van
Clermont-Ferrand, en ook behorende bij de Galloromeinse elite, geboren in Lyon in
430, van de ‘begrafenis van de wereld’.
De wereld werd echter niet begraven, maar veranderde. Er kwamen andere heren.
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Hoofdstuk V
Het bonte mozaïek der Middeleeuwen
Kloostergastronomie, nieuwe inspiratie uit het Oosten, het eerste Franse
kookboek.
Tegen het einde van de vierde eeuw kwam er een grote onrust over Europa. Het
Romeinse imperium was te groot geworden, het steunde te veel op hulptroepen van
overwonnen volkeren, het was uitgehold door een overrijpe cultuur die geen
stuwkracht meer had. Maar in de mistige wouden van Noord-Europa waren wel de
verhalen doorgedrongen over de grote rijkdommen en aangename manier van leven
in de Romeinse landen en de Germaanse stammen uit die verre en barbaarse
buitenwereld, Visigothen, Vandalen, Franken, Boergonden, wier weinig efficiënt
bewerkte grond steeds minder opleverde, verlieten huis en haard om een nieuwe,
rijkere wereld te zoeken. Steeds dringender bestookten ze de Romeinse garnizoenen
langs de limes, de grens van het imperium langs Rijn en Donau. In de steppen van
Midden-Azië was een energiek ruitervolk eveneens op drift geraakt, de Hunnen, die
tevergeefs hadden geprobeerd over de grote Chinese muur te komen en nu westwaarts
galoppeerden. Omstreeks het jaar 430 bereikten ze Midden-Europa en joegen
plunderend en moordend de bevolking voor zich uit. De Romeinse geschiedschrijver
Ammianus Marcellinus geeft een levendige beschrijving van dit merkwaardige volk.
Zij leefden dag en nacht op hun paarden, op de paarderug aten en dronken ze en ze
sliepen hangend over de paardenek. Alleen vrouwen en kinderen reisden in primitieve
karren. Ze droegen jakken van rattevellen, voedden zich met wilde planten en wortels
en al of niet gegiste paardemelk en rauw vlees, dat ze murw reden tussen hun dijen
en de paarderug, want zoals alle Aziatische ruitervolken reden ze zonder zadel. De
verhalen van Marcellinus moeten we misschien met een korreltje zout nemen - de
Hunnen waren immers de vijand - en er zullen zeker ook stukken vlees aan het spit
boven het kamp-
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vuur zijn geroosterd. Alle steppenvolkeren kenden immers wat wij - met een Turks
woord - sjasjliek noemen, stukken vlees aan het spit. In korte tijd wisten de Hunnen
een groot rijk te stichten, me Hongarije als middelpunt, en hun vorst Attila, die zich
de bijnaam ‘gesel Gods’ had weten te verwerven, was een goed organisator en een
uitstekend diplomaat en de Romeinen hebben van overgelopen Hunnen-legerleiders
gebruik gemaakt en geprofiteerd van hun flitsende strategie.
De Hunnen-stormloop kwam tot staan in 451 op de Catalaunische velden in
Noord-Frankrijk, waar ze werden verslagen door de Romeinen met Germaanse
hulptroepen. In 453 stierf Attila en van het Hunnenrijk is niets overgebleven dan de
legendarische naam van een wreed volk en rauwe biefstuk, die wij biefstuk tartaar
noemen, omdat een met de Hunnen verwant ruitervolk, de Tartaren, kennelijk dezelfde
bereidingswijze te paard toepasten als de Hunnen.
Er volgden verwarde eeuwen, waarin Germaanse stammen koninkrijkjes stichtten
in voormalig Romeins gebied, in Spanje, Italië, Engeland, met als belangrijkste het
Frankische Rijk van de Merovingische koningen, dat later Frankrijk zou worden,
maar daarbij de Romeinse civilisatie onder de voet liepen.
Over culinaire cultuur valt nauwelijks te spreken - al hadden de Merovingische
koningen één grote passie: die voor gouden en zilveren vaatwerk, dat ze links en
rechts roofden, uit kerken, kloosters en Romeinse villa's en waarmee hun tafels gedekt
moesten worden. Wat er op die tafels verscheen bestond voornamelijk uit grote
stukken vlees, aan het spit gebraden en aan het spit opgediend, geroosterde vis,
salades, bonen en erwten. Men dronk er bier bij of in de streken waar wijngaarden
waren, wijn.
En de armen aten wat overal ter wereld altijd het voedsel der armen is: graanpap,
erwten, bonen, wortels en knollen en af en toe gezouten vlees of vis.
Maar ook in die chaotische en vaak barbaarse tijd waren er nog rustige plekjes
waar de oude beschaving op bescheiden manier voortleefde. Zoals in het klooster
van het Heilige Kruis bij Poitiers. Dit stond onder leiding van abdis Radegondis
(520-587), later Sint Radegondis geworden. Zij was de echtgenote van de
Merovingische koning Clotarius, maar walgde zo van alle ruwheden en barbaarsheden
in de familie en was bovendien veel te intelligent om genoegen te nemen met de
onderworpen positie die de vrouw in die tijd had, dat ze zich terugtrok in dit klooster,
dat onder haar leiding tot grote bloei kwam.
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Ze vond daar een trouwe vriend, Venantius Fortunatus (530-609), bisschop van
Poitiers. Hij was afkomstig uit Ravenna, een vriendelijk en zachtmoedig man,
fijnzinnig en van goede smaak, groot bewonderaar van de Latijnse literatuur en ook
van het kookboek van Apicius, dat hij gekend moet hebben. Fortunatus kwam graag
in het klooster om met de intelligente abdis te praten, hij noemde het klooster
dichterlijk ‘een door een engel begoten lelie’, bracht als een galante ridder bloemen
en fruit mee voor de abdis en schreef kleine, sierlijke gedichtjes over de heerlijkheden
die in de kloosterkeuken bereid werden en over de goede wijn. Hij was een groot
liefhebber van salades met een saus van azijn en honing, en vooral van de specialiteit
van het klooster: gebakjes met boter, eieren en room. Ik stel mij voor, dat die het
meest geleken hebben op de gâteau basque, die men nog altijd bakt in het Baskenland:
lagen kruimeldeeg en daartussen laagjes van met eierdooiers gebonden room. Die
werden in Fortunatus'; tijd met honing gezoet, suiker bestond nog niet in West-Europa.
Ook Fortunatus mocht later meezingen in het hemelse koor der heiligen en toen
Escoffier in de jaren negentig van de vorige eeuw een patroonheilige zocht voor een
gastronomenclub koos hij daarvoor de goede Fortunatus, die derhalve nu in hogere
regionen voorspraak is - zij het niet officieel door Rome erkend - van ieder wie het
goede leven ter harte gaat.

Karel de Grote
In de chaos die ontstaan was in het vroeger zo welvarende Romeinse Gallië door de
volksverhuizingen en het wanbeheer van de Merovingische koningen, werd orde
geschapen door Karel, zoon van Pepijn, hofmeier van de laatste Merovinger, de latere
Karel de Grote (742-814), de legendarische Charlemagne. Een temperamentvol man
met een ijzeren constitutie, harde en onvermoeibare vechtjas, die geen vrouw met
rust kon laten - hij had meer dan vijftig kinderen, wettige, maar meest onwettige.
Niettemin was hij intelligent en groot genoeg om te beseffen, dat men weliswaar met
vechten een rijk verwerft, maar dat er meer nodig is om het ook tot bloei te brengen.
Hij bekeerde de door hem onderworpen heidense stammen met geweld tot het
christendom - misschien niet de juiste methode, maar wel effectief en in zijn tijd en
denkwereld de enige. Immers, niet alleen meende hij zodoende hun ziel te redden,
maar hij kon ook profiteren van
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de organisatie van de Kerk om ze in de hand te houden en van de beschavende invloed
van de kloosters om ze tot goede staatsburgers te vormen. Karel was zeker niet alleen
maar een houwdegen, hij had grote culturele belangstelling en begreep heel goed dat
zijn rijk er één was van ongelikte beren in vergelijking met de verfijning van het
Byzantijnse hof van Constantinopel, van Haroen al Rasjid in Bagdad en van de
Moorse kaliefen in Andalusië. Hij omringde zich met geleerde monniken uit Italië,
Spanje en Ierland en benoemde tot zijn secretaris en belangrijkste medewerker
Alcuinus, een geestelijke en dichter uit York. Hij stichtte kloosterscholen, waar zowel
de zonen van zijn edelen als die van eenvoudige boeren moesten leren lezen en
schrijven en zelf heeft hij een leven lang moeizaam geprobeerd de schrijfkunst
machtig te worden - wat niet lukte, Karel kon alleen lezen.
Hij liet wijngaarden aanleggen, zoals bij Ingelheim aan de Rijn en de beroemde
wijngaard Corton in Bourgondië, waar de naar hem genoemde witte wijn
Corton-Charlemagne groeit.
En niet alleen wijngaarden, maar ook boomgaarden in de Rhônevallei,
groentetuinen in de buurt van Parijs, waar behalve wortelen, uien en rapen ook geurig
kruid als peterselie, kervel en knoflook moest worden aangeplant. Hij behield zich
echter wél zelf het recht voor om zaad en jonge plantjes ten bate van de schatkist te
verkopen.
Maar hij bepaalde ook maximumprijzen voor graan en verbood graanexport in
tijden van schaarste om het volk voor honger te vrijwaren.
Karel hield van veel maar ook van aangenaam eten. Er waren twee maaltijden per
dag, 's morgens na het opstaan en halverwege de middag. Men ging vroeg naar bed,
verlichting was nog hoogst primitief en bestond voornamelijk uit walmende fakkels
en het flakkerend haardvuur. De tafel had uithollingen in het blad, die dienden als
kom voor soep, borden kende men niet, men gebruikte een dikke snee brood om
vlees en groenten op te leggen. Dit brood, doortrokken van vet en vleessappen gooide
men toe aan de altijd aanwezige honden of men deelde het aan de keukendeur uit
aan de armen. De grond was bedekt met stro, en in het mooie jaargetijde strooide
men over het tafelblad geurige bloemblaadjes en op het stro verse groene kruiden.
Meestal begon de maaltijd met een salade, in het winterseizoen ook rapen en
wortelen, pittig aangemaakt met olie en azijn en vooral veel peper - in die dagen een
zeer kostbare en luxueuze specerij, die een
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statussymbool was. Vervolgens werden er bergen vlees opgediend, aan het spit
geroosterd en tot hoge pyramides opgestapeld. Vrijwel altijd wild, maar ook veel
varkensvlees en gevogelte, kippen, eenden, zwanen, pauwen, reigers, wat zich maar
voordeed. Hierbij at men brood - dat heel slecht was in Karels tijd, meestal van rogge,
zwaar en grof. 's Winters waren er erwten en bonen, 's zomers verse groenten, en uit
Italië had Karel de smaak meegebracht voor gestoofd fruit bij wild. Men dronk er
bier bij, volgens Alcuinus ook heel slecht, troebel en vaak zuur. Blijkbaar was hij
het in Engeland beter gewend geweest. Ook de kwaliteit van de wijn zal niet al te
best geweest zijn, want men tapte uit het fust - er waren nog geen flessen, laat staan
kurken - en hoe meer lucht er bij de wijn in het fust kwam, des te meer zal die
verzuurd zijn.
Men probeerde dit op te vangen door er honing en kruiderij aan toe te voegen.
Trouwens, de aloude Keltische hydromel van gegiste honing was ook nog altijd heel
geliefd. Karel was een zeer matig drinker - zijn vader Pepijn was een dronkaard
geweest en Karel wilde niet dezelfde weg opgaan. Hij dronk zelf het liefst een lichte
cider, appelwijn uit Noord-Frankrijk.
Hij was wel een groot kaasliefhebber. In verschillende streken van Frankrijk, zoals
in Brie en Roquefort, wordt een verhaal verteld, dat Karel op een donkere avond met
enkele van zijn paladijnen aanklopte bij een klooster omdat hij verdwaald was en
onderdak en voedsel zocht. Het was in de vastentijd, er was alleen kaas voorhanden.
Karel nam er graag genoegen mee, maar toen hem de kaas werd voorgezet peuterde
hij er met zijn mes de blauwe aderen uit (in Roquefort) of sneed de witte
schimmelkorst weg (in Brie), waarop zijn gastheer verontwaardigd uitriep, dat dát
nu juist het lekkerste van de kaas was. Karel liet zich overtuigen en sindsdien, zo
gaat de overlevering verder, volgde hem op al zijn tochten door zijn reuzenrijk een
muilezel beladen met juist die kazen.
Karel was een groot eter, maar toen hij een dagje ouder werd vonden zijn lijfartsen
het verstandiger om wat te matigen. Karel ontstak op dit advies in hevige woede en
bestelde onmiddellijk voor het diner drie vette ganzen en een wildzwijnsbout. Of hij
die alléén heeft opgegeten, vermeldt de historie niet.
Hoewel hij als hij en route was graag genoegen nam met eenvoudige
omstandigheden, en desnoods sliep en at in een boerderij of klooster, stond hij op
een strenge etiquette in zijn paleis in Aken. Op de tafels stonden gouden en zilveren
schotels, kannen en bekers, met als grote
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kostbaarheden daartussen ook enkele glazen karaffen en drinkbekers, geschenken
van de Byzantijnse keizer. Er was nog geen beker voor iedere gast, de bekers gingen
rond en het was een grote eer uit dezelfde als Karel te mogen drinken. Als grote
bijzonderheid vermeldt Alcuinus - aan wie wij bijna alles wat wij over het leven van
Karel weten te danken hebben - zaten er ook dames aan tafel, en ook de dochters
van Karel, de coronatae columbae, de gekroonde duifjes, zoals hij in zijn Latijnse
kroniek schrijft. Karel werd als eerste bediend door de hoogste adel van zijn rijk, de
hertogen. Vervolgens konden deze hertogen gaan eten, bediend door de iets lager in
de feodale hiërarchie komende markiezen en graven, deze werden darna bediend
door de baronnen, die ten slotte hun maal geserveerd kregen door gewone bedienden.
Men hoefde zich tijdens het wachten niet te vervelen: Karel was een groot
muziekliefhebber en er was altijd tafelmuziek van fluiten en trommels, harp en
psalterium, en in de sobere vastentijd liet Karel tijdens de maaltijd voorlezen uit de
geschriften van de kerkvaders.

Donkere Middeleeuwen
Met deze vrolijke maaltijden, waarbij Karel ook wel eens zelf de harp greep om wat
te spelen en te zingen, was het na zijn dood in 814 snel gedaan. Zijn zoon, Lodewijk
de Vrome, was een tobberige man, van wie men, zo schreef een tijdgenoot, ‘nooit
het wit van zijn tanden in een glimlach zag’. En toen het rijk in 842 onder diens drie
zonen werd verdeeld, Frankrijk in het westen, het latere Duitsland in het oosten en
een langgerekte strook in het midden, Limburg, Luxemburg en Elzas-Lotharingen
wat tot in onze eeuw een bron van strijd zou blijven, zakte Europa weg in een duistere
tijd, de donkere Middeleeuwen, waarvan slechts weinig en doorgaans sombere
berichten tot ons zijn gekomen.
Zelfs voor de feodale heren was het leven moeizaam en armzalig. Ze woonden in
houten burchten, omgeven door palissaden en een gracht, in het midden een
verdedigingstoren, die soms van steen was. Men leefde in de grote zaal, waar een
vuur brandde, maar waar het altijd tochtig en rokerig was, men sliep op houten banken
bedekt met dekens en bontvellen. Het menu was weinig afwisselend, en bestond uit
bergen vlees, voornamelijk wild of gezouten vlees, grof brood, erwten en bonen,
kaas en wat groenten, men dronk slecht en zuur
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bier en in streken waar wijn groeide, wijn. Om de burcht heen lagen de schamele
woningen van horige boeren en lijfeigenen van leem of plaggen, met een aangestampte
aarden vloer, een vuur in het midden, waarvan de rook min of meer ontsnapte door
een gat in het dak. Vlees kwam voornamelijk van het varken in de pekel of van
gestroopt wild - het jachtrecht behoorde immers toe aan de feodale heer. In de hete
as van het vuur stond de aarden pot waarin bonen, rapen en wortelen werden gekookt,
soms met een stuk zout vlees erin, vers vlees werd aan het spit geroosterd, en er was
een ronde ijzeren schijf waarop platte koeken werden gebakken van grof meel, meestal
rogge, en water, zoals nu nog de griddlecakes in Ierland en Wales. Elke gemeenschap
leefde van wat de eigen omgeving, het woud, het land, rivier en meer, kon opleveren.
Het varken was het alomtegenwoordige dier, dat zelf zijn kostje opscharrelde in het
bos en in de afvalhopen bij de hutten. Het was een sober bestaan met weinig vreugden
en veel zorgen, vooral de jaarlijks terugkerende zorg om de periode tussen het opraken
van de oude voorraad en de nieuwe oogst te overbruggen. En er was waarschijnlijk
weinig verschil tussen wat er werd opgediend bij de heren en bij de boeren, hoogstens
in hoeveelheid vlees en vis. In deze duistere eeuwen werd Europa bovendien bezocht
door rampen en plagen. En er ontstaat dan altijd weer een vicieuze cirkel: in een
wereld van harde strijd om het naakte bestaan ontbreken energie en lust om het
ongeluk te bestrijden, zodat men steeds dieper in de ellende komt.
Eén van de grote rampen vormden de invallen van de Noormannen, die door
misoogsten en armoede de zee op gedreven werden.
Langs de kust en de grote rivieren heeft twee eeuwen lang de verlammende angst
geheerst dat men op een kwade dag de drakenschepen zou zien opdoemen van de
Vikingen, die het land introkken, plunderend, alles mee rovend wat van hun gading
was, vooral kerkschatten en vee, de rest platbrandend, wat in een tijd van houten
huizen zeer effectief kon gebeuren. Karel de Grote had de Vikingvloten op een afstand
weten te houden, zijn zwakke opvolgers stonden machteloos. Niettemin waren de
Noormannen niet zulke cultuurloze rabauwen als de geschiedenis vaak vertelt. Zij
konden prachtige, snelle en elegante schepen bouwen, die de oceaan trotseerden, het
waren voortreffelijke edelsmeden die verrassend verfijnde sieraden konden maken
- en ze hebben ook nog culinaire geschiedenis gemaakt. Waarschijnlijk danken we
de rode en witte aalbessen aan de Noormannen - maar zij waren het ook die van hun
rooftochten in het Byzantijnse Rijk Oos-
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terse specerijen meebrachten naar Scandinavië, zodat het Zweedse kerstgebak nog
altijd geurt naar kardamom, en de glögg, Scandinavische warme wijn, een zeer rijk
exotisch aroma verspreidt. En hun nazaten, gekalmeerd en fatsoenlijk geworden,
hebben van de Franse provincie Normandië, die koning Karel de Eenvoudige, zeg
maar de Simpele, in 911 aan de Noormannenvorst Rollo had gegeven om van de
ellende af te zijn, één van Frankrijks culinaire schatkamers gemaakt. Land van de
beste room en malse boter, van geurige kaas, verfijnde visgerechten in rijke
roomsauzen en aromatische appelbrandewijn.
Alsof de ellende van de Noormannenplundertochten niet genoeg was, werd Europa
in de jaren 850 tot 950 bezocht door niet minder dan twintig hongersnoden. De
landbouw was primitief, Galloromeinse verworvenheden als doelmatig bemesten en
diep ploegen waren vergeten. En daardoor was deze hoogst kwetsbaar voor grillen
van het klimaat. Uit het Oosten was een kwaadaardige schimmelparasiet gekomen,
moederkoren, die de zo belangrijke rogge aantast. Deze schimmel vormt zware
vergiften die de oorzaak zijn van een ziekte van het centraal zenuwstelsel, ergotisme,
zo genoemd naar de Franse naam voor deze plantenziekte, ergot. Een afschuwelijke
ziekte, die met hevige pijnen, hallucinaties en huiduitslag gepaard gaat en ten slotte
tot de dood voert. Sint Antoniusvuur noemde men deze ziekte in de Middeleeuwen.
Hele dorpen stierven uit, vergiftigd door het dagelijks roggebrood.
Met de Moren, die in de achtste eeuw Spanje veroverden, was een plant
meegekomen, de berberis, waarvan de bessen gebruikt werden, maar die ook een
parasiet huisvestte die ‘roest’ veroorzaakt in tarwe en in korte tijd tarwe-akkers
volkomen kan verwoesten. Streken die niet te lijden hadden van de roggeparasiet
kregen te kampen met die in tarwe. En tegen beide stond men machteloos.
In deze wanhopige tijden is er in Europa kannibalisme bedreven. En niet eens op
kleine schaal. Roverbenden overvielen reizigers, en verkochten hun, vlees als
varkensvlees. Er was handel in kinderen, die door half verhongerde ouders van de
hand gedaan werden. Uit die tijd moet de legende stammen van Sint Nicolaas, die
in een herberg ontdekte dat de waard drie kindertjes in de pekelkuip had gestopt, en
die het drietal weer tot leven wekte.
Geen wonder dat in deze sombere wereld de vaste overtuiging ontstond, dat in het
jaar 1000 het Laatste Oordeel zou komen en de aarde in vuur ten onder zou gaan.
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Kloosters
Met de verspreiding van het christendom waren de kloosters verrezen in de vroege
Middeleeuwen, in Italië, later in Frankrijk, Spanje, Ierland, Duitsland. Het is aan
deze kloosters te danken, dat in de woelige tijden van de volksverhuizingen en ook
daarna toch nog zoveel bewaard gebleven is van de antieke cultuur. En het was ook
in de kloosters dat een nieuwe cultuur tot bloei kon komen. De werken van Romeinse
schrijvers kwamen terecht in kloosterbibliotheken en werden ijverig gekopieerd, ook
die van in het Latijn vertaalde Griekse filosofen zoals Aristoteles, die als voorloper
van het christendom werd beschouwd. Bij het kopiëren van handschriften ontstonden
nieuwe kunstvormen, zoals kalligrafie en miniatuurschilderen. De relikwieën van
heiligen die door pelgrims werden meegebracht uit Rome, Constantinopel en
Jeruzalem moesten passend worden ondergebracht en daarvoor schiepen edelsmeden
die verrukkelijke relikwieschrijnen met kleurige emailschilderingen en edelstenen,
die nog altijd tot de kostbaarste schatten van religieuze kunst behoren.
Er ontstond een nieuwe muziek: het Gregoriaans met zijn eindeloos gevarieerde
melodieguirlandes, en later het meerstemmige kerkgezang. Het was de ene Kerk van
Rome die het leven beheerste en doorstraalde, die begin en einde van alle denken
was, en de Hemelse Zaligheid die het leven zin gaf en wenkte aan het einde van het
aardse tranendal.
In deze kloosterwereld vond ook de kunst van het goede leven een veilig onderdak.
Misschien lijkt dit een tegenstrijdigheid, omdat immers het kloosterleven ascetisme
veronderstelt. En er waren ook wel kloosters met zeer strenge regels, zoals die door
Bernard van Clairvaux in de wildernissen van Bourgondië gesticht werden, en waar
de broeders slechts groene kruiden mochten eten die ze in het veld vonden, hard
brood en daarbij schoon water uit de beek dronken.
Maar in vele kloosters wist men toch op passende wijze van het leven te genieten.
Dat heeft verschillende oorzaken.
Kloostergemeenschappen trokken de meest intelligente en creatieve mensen aan.
Mannen die niets voelden voor een leven van vechten en jagen, vrouwen die iets
anders wilden dan onderworpenheid aan een echtgenoot en kinderen baren. Mensen
die een leven verkozen van studie, meditatie, zich wijden aan God en aan schoonheid.
Kloosterbezittingen werden doorgaans efficienter beheerd dan lande-

Wina Born, Eten door de eeuwen

99
rijen van gewone grondbezitters, er was meer gespecialiseerde vakkennis.
Kloosterlingen legden moerassen droog, rooiden wouden om er vruchtbaar bouwland
van te maken, bedreven veeteelt, kweekten vis. Immers vis en kaas waren belangrijk
voor gemeenschappen die zich aan strenge vastenregels hielden. Kloosters beschikten
over groentetuinen en boomgaarden, en ook kruidentuinen. Die waren dan wel
voornamelijk voor de kloosterapotheek - de medische zorg was vrijwel geheel in
handen van de kloosters - maar broeder-kok zal er ook zeker van geplukt hebben
voor de soep. Sommige kloosters, zoals Sankt Gallen in Zwitserland, waren beroemd
om hun heerlijke soep, en in Ierland werden abdijen het liefst gebouwd aan rijke
zalmrivieren. Er werden wijngaarden aangelegd. Er was wijn nodig voor het misoffer,
maar bovendien betekende wijn ook rijkdom - goede kloosterwijnen konden goed
verkocht worden.
Kloosters en abdijen dienden ook als herberg voor pelgrims en andere reizigers
en het ontvangen van gasten stimuleert altijd en overal de kookkunst. Karel de Grote
had hen trouwens de taak van gastvrijheid opgelegd: ‘Overal moet in kloosters een
onderkomen zijn voor reizigers en moeten armen een onthaal kunnen vinden, opdat
de Heer op de dag van het Laatste Oordeel kan zeggen: Ik was een vreemdeling en
ge hebt me ontvangen.’
Deze taak werd vaak zeer ernstig opgevat, zoals blijkt uit de klacht van een abt
die moest schrijven: ‘Ik heb geen graan meer, de zieken lijden honger, er is geen
eten meer voor onze gasten. Ik zal mijn liturgisch vaatwerk verkopen voor voedsel.’
Niet alleen godsdienstige en filosofische werken werden gekopieerd, ook het
aloude kookboek van Apicius.
Men zal in vele kloosterkeukens gekookt hebben volgens Apicius - voorzover men
over de door hem genoemde ingrediënten beschikte. Men bereidde ook een soort
garum van vis, zout, anijs, munt, fenugriek, laurier en salie, die men te zamen liet
koken en in gesloten potten bewaarde.
Pittige specerijen werden met royale hand gebruikt, men kocht ze soms met honderd
kilo tegelijk van rondreizende Italiaanse kooplui, die ze in de havens van Venetië en
Genua verworven hadden. Daarbij moeten we wel bedenken, dat veel specerijen door
de zeer lange aanvoerwegen, uit India en van nog verder weg per schip en kameel
naar Alexandrië of Constantinopel, vandaar weer per schip naar Venetië en met
ossekarren naar West-Europa - veel van hun geur hadden verloren als ze eenmaal in
de kloosterkeuken belandden.
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Maar specerijen waren belangrijk, omdat vlees en vis niet altijd vers konden zijn,
ook al weer door slecht transport en primitieve bewaarmethoden. Wijn werd zuur in
de fusten en moest weer wat op smaak gebracht worden met honing, kruidnagel,
nootmuskaat, peper, soms zelfs zeewater. In de brouwerij werd om bier houdbaar te
maken een kruidenmengsel gebruikt, in Middeleeuws Latijn custum genoemd, afgeleid
van custodire, bewaren, en in Nederland gruyt.
Hierin kon men van alles aantreffen, bilzenkruid, salie, noteblaren, anijs,
duizendblad, gagel, zelfs hars, en dat was niet zo gek, want hars bevat benzoë, wat
een conserverende werking heeft. Hop, wat ook conserveert, werd nog niet gebruikt.
De belasting op gruyt was één van de eerste belastingen die in Nederland geheven
werd, al vóór het jaar 1000.
In het klooster van Sankt Gallen werd zeer goed bier gebrouwen - het was tot in
Ierland beroemd - en elke monnik had recht op vijf maten bier per dag en bovendien
een eigen beker. Daar waren de kloosterbroeders heel zuinig op, zoals blijkt uit een
boze opmerking in de kantlijn van een oude codex in de bibliotheek waar een monnik
neerschreef: ‘Grimoaldus, als je nog ooit eens uit mijn beker drinkt, dan moge de
inhoud onmiddellijk veranderen in azijn en dan moge jij er een eindeloze hoestbui
en brandende dorst van overhouden.’
Jonas van Orléans schrijft in een kroniek hoe er in zijn klooster allerplezierigst
werd getafeld, waarbij monniken die konden spelen en zingen speelse liedjes ten
gehore brachten. Dat er goede wijn gedronken werd, en de buiken een aangename
ronding vertoonden. En dat de heren hun mond niet zozeer open deden om God te
prijzen en te danken als wel om eens recht hartelijk te lachen.
De Ierse monnik Seduilus, die omstreeks het jaar 840 aankwam in een' klooster
in Luik en daar ook gebleven is, vertelt: ‘De broeders genieten van een vroom
samenzijn en Bacchus zorgt voor de genoegens. Men drinkt vijf bekers, vervolgens
moet ieder een vers reciteren en daarna volgt de zesde beker.’ Dat vers kan een
dankgebed geweest zijn. Immers een andere monnik van de Britse eilanden,
Bonifacius - die in 755 bij Dokkum vermoord werd - had in de door hem gestichte
kloosters de regel ingesteld dat er een laatste beker zou worden geschonken ná het
dankgebed om te voorkomen dat de broeders zonder God te danken van tafel zouden
weglopen. Deze regel is tot in de negentiende eeuw in gebruik gebleven in
Nederlandse kloosters: ‘Een glasie na de Gracie naar de les van Bonifacie.’
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De Arabische wereld
In de donkere eeuwen waarin Europa een harde, primitieve wereld was waarin weinig
schoonheid en levenskunst tot bloei kon komen, ontplooide zich in het Midden-Oosten
en aan de kusten van de Middellandse Zee aan ander leven. Achter de groene vanen
en de Halve Maan was een jong en enthousiast volk op bevel van de profeet
Mohammed uit de Arabische woestijn gekomen om in een Heilige Oorlog de wereld
te veroveren in naam van Allah de Barmhartige. Eén van de eerste rijken die aan
deze stormloop ten offer vielen was het rijk van de Perzische Sassaniden, veroverd
in 651, een rijk van ongehoorde pracht, waarin oude tradities van de cultuur van
Perzië en India en ook van de Griekse beschaving van het Hellenisme elkaar gevonden
hadden. Zoals eens Alexander de Grote zich had laten inspinnen in de zoete Perzische
levensstijl, zo vielen ook de sobere Arabieren, gewend aan het harde leven in de
woestijn en een dieet van schapevlees, kamelemelk en dadels voor de verlokkingen
van een cultuur van levensgenieters. En ook hier herhaalde zich weer de geschiedenis
van een jong, aan soberheid gewend volk, dat een oude vermoeide cultuur tot nieuw
leven wekt.
Zo werd Bagdad de hoofdstad van een nieuw rijk, en kwam er in Bagdad een
culinaire cultuur tot bloei zoals de wereld misschien alleen nog gezien heeft aan het
keizerlijk hof in Peking en in de achttiende en negentiende eeuw in Frankrijk.
Eten was het meest hooggestemde tijdverdrijf en alles moest er aan meewerken
om dit eten tot een gebeurtenis te maken waarbij men niet alleen de zinnen, maar
ook de geest streelde. De ruimte waar men at moest geheel zijn ingesteld op
ontspanning. Comfortabele divans, zachte zijden kussen, liefst uitzicht op een tuin
vol bloeiende bloemen, het klare, koele geluid van neerspattend water in marmeren
of groen betegelde bekkens, geurend naar rozen en jasmijn, de zoete, rustgevende
muziek van luiten en rebecs als achtergrond van de sierlijke guirlandes van liefelijke
liedmelodieën. Spijzen van eindeloze verfijning en raffinement, elkaar in rustige
gang opvolgend. En daarbij een spirituele conversatie van disgenoten, die gedichten
reciteerden, wélgekozen anekdotes vertelden of in geïmproviseerde poëzie de lof
zongen van de opgediende gerechten. In zijn boek Murudj al Dhahab (Gouden
velden) verhaalt de schrijver Mas'Udi over een banket bij kalief Mustakfi (tiende
eeuw). Daarbij werd niet alleen poëzie gereciteerd, maar er werd ook voorgelezen
uit culinaire boe-
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ken, waarvan er vele geweest moeten zijn in het oude Bagdad. Een bekend culinair
schrijver was Mahmud ibn al Husein al Kushajim, die zijn recepten in prachtig
bloemrijk Arabisch, maar helaas niet erg exact, neerschreef.
Bij deze maaltijden waren officieel geen vrouwen aanwezig, wel uiteraard slavinnen
voor de bediening en dansmeisjes. De vrouwen hadden echter hun eigen
feestmaaltijden in de harem, ook opgeluisterd met muziek, waar enorme hoeveelheden
zoetigheden werden gegeten, wat de aantrekkelijkheid van de dames ten goede kwam,
want volgens Arabisch schoonheidsideaal moest een vrouw op zijn minst mollig
zijn.
Wat er werd opgediend klinkt ons niet alleen hoogst aantrekkelijk in de oren, maar
ook vaak bekend. Immers, dank zij de Turken die enkele eeuwen later het hele
Midden-Oosten en de Balkan veroverden, is deze culinaire cultuur tot voor de poorten
van Wenen gebracht.
Zo begon men de maaltijd met een keur van kleine pikante hapjes om de eetlust
te prikkelen, olijven en kaas, gevulde druiveblaadjes, gezouten en gerookte vis en
vlees, gemarineerde groenten en vruchten, nootjes, kortom, wat men nog altijd krijgt
voorgezet in het Midden-Oosten, en wat men in Turkije mezeler noemt en in
Griekenland, met een verbasterde naam mezedakia. Er was geroosterd vlees, gekruide
vleesballetjes, met sterk gekruid vlees gevulde broodjes, jong geitevlees met verse
kruiden, besprenkeld met bloemenparfums, opgediend met dunne plakjes kaas,
stoofschotels van vlees met kruiden, groenten en kekererwten en bedekt met losgeklopt
ei (ongeveer de ons bekende moussaka, maar dan uiteraard niet met de toen nog
onbekende aardappels), schotels van vlees gestoofd met vruchten, met kweeperen,
sinaasappel- of granaatappelsap. En daarna een eindeloze stoet van de zoetste
zoetigheden, rijstpudding met eieren, honing en rozewater, gebak in honing- en
suikerstropen (de ons van Turkije en de Balkan bekende kadaïf en baklava), geconfijte
vruchten, amandelgebak, zoete crèmes van eieren en amandelmelk, en die vreemde
taaie zoetigheid rahat loukoum (Turkish delight), die de suikerbakkers van de
Sassaniden al konden maken. En natuurlijk op warme dagen sherbet, een mengsel
van vruchtesap, suikerstroop en sneeuw, de voorloper van onze sorbet. Sneeuw haalde
men 's winters uit de bergen en deze werd in diepe, met gras beklede, kuilen bewaard.
Na het feestmaal, zo verhaalt Sheherazade in de 1001-nacht, als men gegeten en
gedronken had, de wierook in de schalen geurde en vro-
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lijkheid van alle gezichten straalde, dienden de slaven kelken met sorbet rond, waarop
het aangename natafelen begon met luchtige kout en spelletjes.
En ook over een gerecht, dat wij misschien als typisch ouderwets-Hollands
beschouwen, roomrijst met suiker en kaneel, wordt verteld in de 1001-nacht, in het
verhaal van de schone Zoemoerroed, die, als man vermomd, als koning regeerde en
haar volk noodde op een feestmaal van geroosterde schapen, kisck, yoghurt met grof
gemalen tarwe, een soort muesli zou men kunnen zeggen, en als nagerecht roomrijst
met suiker en kaneel.
Uiteraard waren dit de gastmalen van de rijken en aanzienlijken. Maar ook de
gewone man at niet slecht in de bloeitijd van de Arabische kaliefaten. Ook in
eenvoudige keukens wist men om te gaan met kruiden, wist men van eenvoudige en
goedkope dingen die op de markt te koop waren, iets te maken. Zoals uit Arabische
geschriften uit die tijd blijkt, was er respect voor voedsel - en dat is een eerste
voorwaarde voor een goede keuken. Al-Baghdadi, een culinair schrijver uit de
dertiende eeuw, noemt zes dingen op die het leven de moeite waard maken: eten,
drinken, kleding, seks, geuren en geluid, en daarvan noemt hij voedsel de meest
fundamentele en ook de edelste. Daarbij kwam, dat in de Arabische wereld
gastvrijheid als één van de hoogste deugden gold - begrijpelijk voor een woestijnvolk,
waarvoor gastvrijheid niet zelden redding van een wisse dood kan betekenen. Eerste
plicht van een gastheer was en is het zijn gasten zo aangenaam mogelijk te maken
en van gasten om het aangebodene naar waarde te genieten. En ook dat is een
vruchtbare basis voor culinaire cultuur. Gierigheid en zuinigheid golden in de
Arabische wereld als een groot kwaad. Niet alleen het Midden-Oosten werd snel
door de volgelingen van de profeet veroverd, ook Noord-Afrika, Sicilië, en in 711
staken de Noordafrikaanse Moren bij Gibraltar over naar Spanje. Na de verovering
van Spanje vielen ze Frankrijk binnen, trokken op naar de Loire, maar werden in
762 bij Poitiers tegengehouden door de grootvader van Karel de Grote, Karel Martel.
Ze trokken terug met, naar de kronieken zeggen, medeneming van de mooie meisjes,
maar achterlating van hun geiten, die, naar men aanneemt, de basis gelegd hebben
voor de beroemde geitekaasjes van Poitou. In Zuid-Frankrijk, de streek van Armagnac,
lieten ze nog iets achter: de kunst van het bladerdeeg maken, de pastis (niet te
verwarren met de anijsdrank pastis).
Dit bladerdeeg, dat met de handen moet worden uitgetrokken tot een
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bijna doorzichtige lap, geeft heel licht en krokant gebak. In Hongarije kent men het
als rétes, in Oostenrijk als Strudel, en daar is het terecht gekomen met de Turken,
die het hadden leren maken van de Perzisch-Arabische pasteibakkers.
Het Moorse Spanje was in de vroege Middeleeuwen een cultureel paradijs van
verfijnde levenskunst, dat niet onderdeed voor Bagdad en waar architectuur, muziek,
literatuur, maar ook wetenschap en kookkunst zich tot uiterst raffinement konden
ontplooien.
In tuinen die door een kunstig bevloeiingssysteem van water werden voorzien,
groeiden de heerlijkste vruchten, granaatappels, sinaasappels, citroenen, amandelen.
Bij Sevilla groeiden de heerlijkste olijven en ook de gevulde olijven, die men nu nog
in Spanje bij de tapas krijgt die een glas sherry vergezellen, zijn van Arabische
oorsprong. Ook hierover vertelt Sheherazade: olijven, zacht en sappig, met een uiterst
fijne schil en de kleur van goudgele olie, gevuld met kappertjes. De oude
verwaarloosde wijngaarden van de Romeinen werden in ere hersteld. Voor
tafeldruiven, maar ook voor wijn. Want de profeet Mohammed had in de Koran wijn
niet verboden, zoals men vaak denkt, alleen maar afgeraden en misbruik verboden.
Er werd wel degelijk wijn gedronken in de paleizen van Andalusië en bovendien
werd wijn veel gebruikt door de joodse en Arabische artsen, wier kunst op
aanmerkelijk hoger en wetenschappelijker peil stond dan die van de nog half in magie
vastzittende artsen in de rest van Europa. En de wijn werd gebruikt door de
alchemisten die er alcohol uit distilleerden. Het woord alchemie heeft voor ons een
wat dubieuze bijklank van vreemde brouwsels en praktijken om te proberen goud te
maken. Maar de alchemie, zoals die in de eerste eeuwen van onze jaartelling door
de Grieken en later in de islamitische wereld werd bedreven, was wel degelijk een
wetenschap. De dubieuze naam ontstond pas in de Middeleeuwen in Europa toen
enerzijds de Kerk, die alle exacte wetenschap als bedreiging van het geloof zag, de
alchemie als zwarte kunst ging voorstellen en veroordelen, en anderzijds de alchemie
zelf vaak degenereerde tot pure charlatanerie.
Onze gedistilleerde dranken danken wij in elk geval aan de Arabische alchemisten.
De Arabieren hebben echter het distilleren op zich niet uitgevonden, waarschijnlijk
hebben de Grieken al geëxperimenteerd met het losmaken van alcohol door verhitting
van wijn en de damp daarna door afkoeling te laten neerslaan.
De distilleerketel - met een Arabisch woord alembic genaamd - is
hoogstwaarschijnlijk een uitvinding van een joodse vrouw, Maria, die
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in de tweede eeuw een alchemistenschool had in Alexandrië. Haar naam leeft nog
voort in het bain-Marie, het warmwaterbad waarin gerechten warm gehouden kunnen
worden. Alcohol werd in Spanje voornamelijk in de geneeskunst gebruikt.
De kunst van het distilleren is in Europa bekend geworden door twee Catalanen,
Ramon Lull, bijgenaamd ‘de Verlichte’, en Arnoldo de Villanova. Deze laatste had
ontdekt dat alcohol heel makkelijk geuren en aroma's aanneemt en vasthoudt - waarvan
ook in de parfumindustrie gebruik gemaakt wordt - en hij heeft veel geëxperimenteerd
met anijs en andere geurige kruiden. Hij is de grondlegger geweest van de likeuren.
Van hem is ook de naam voor distillaten afkomstig: aqua vitae, levenswater, een
naam die nog altijd voortleeft in de Scandinavische aquavit en waarvan het Franse
eau-de-vie de letterlijke vertaling is, evenals het Ierse uisghebagh, wat verbasterd is
tot whiskey. In het jaar 1172 had Ierland al talloze distilleerketels, waarin de alcohol
niet uit wijn werd gestookt, maar uit gegiste granen. Het waren vooral rondreizende
monniken, die in Zuid-Frankrijk en Italië distilleerketels hadden gezien, en die
wellicht ook gezien hadden hoe aan de medische faculteiten van de universiteiten
van Montpellier (toen en ook nu nog beroemd) en Salerno alcohol gebruikt werd om
de levensgeesten van patiënten weer op te roepen of ze juist bij pijnlijke ingrepen te
verdoven, die de kunst in Europa hebben verspreid.
Nog altijd kan men in de keukens van Spanje, Sicilië en Zuid-Frankrijk Moorse
invloeden herkennen, zoals in het gebruik van saffraan en kaneel (ook in hartige
gerechten), het confijten van vruchten, amandelgebak en marsepein, ook een
Arabische uitvinding.
Suiker was in de vroege Middeleeuwen onbekend in Europa. De soldaten van
Alexander de Grote hadden suikerriet leren kennen in India en noemden het ‘riet met
honing erin’.
De Arabieren, misschien ook de joden, hebben suikerriet ingevoerd op Silicië.
Nog altijd vindt men op Sicilië de heerlijkste zoetigheden, vaak met amandelen, die
nog van de Arabische bezetters afkomstig zijn, zoals de cassata. Wat wij cassata
noemen, heeft weinig meer te maken met de oorspronkelijke, zoals men die op Sicilië
nog vindt.
Het woord cassata is van Arabische herkomst en duidt op de ronde vorm van de
lekkernij, die bestaat uit luchtig gebak, met daarop een zoete crème van ricotta (verse
kaas) met eieren, likeur en geconfijte vruchtjes. Het geheel wordt dan afgedekt met
marsepein, en versierd met vruchtjes en amandelen. Maar in de warme zomermaanden
wordt cassata ook wel gevuld met ijs. Op Sicilië is het een traditione-

Wina Born, Eten door de eeuwen

106
le lekkernij voor pasen. Ook het heerlijke vruchtenijs, dat men nergens zo lekker eet
als op Sicilië, is van Arabische oorsprong. En aan de Arabieren dankt het eiland de
uitgestrekte sinaasappel- en citroentuinen en ook de wijngaarden van Marsala - dat
in het Arabisch Marsh-el-Allah heette, haven van Allah.
Het was deze wereld van verfijnde levenskunst, smaak en raffinement, die de
culinaire cultuur van Europa zou bevruchten, zodat er een nieuwe kookkunst geboren
kon worden.

Kruistochten
Het jaar 1000 verstreek en tegen alle verwachtingen in verging de wereld niet.
Integendeel, er braken betere en vrediger tijden aan. De Noormannen waren uitgewoed
en stichtten ordentelijke rijken op Sicilië, in Normandië en vanuit Normandië in
Engeland. De hevigste hongersnoden leken bezworen. De landbouw werd efficiënter
aangepakt. Uit Oost-Europa was een betere ploeg gekomen, met een metalen kouter,
dat veel diepere voren kon trekken dan de primitieve houten ploeg die algemeen in
gebruik was in de vroege Middeleeuwen. Vooral voor de vette kleigrond van
Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland was dit een grote verbetering. Maar ook ging
men over op een nieuw systeem, waarbij de akkers in drieën werden verdeeld, één
deel voor graan, één deel voor erwten en bonen, en één deel liet men braak liggen.
Deze drie delen rouleerden van jaar tot jaar, zodat altijd één akker zich kon herstellen.
De combinatie graan en peulvruchten gaf goed, proteïnenrijk voedsel, waarvan vooral
de armen profiteerden. En de ramp van een graanmisoogst kon beperkt blijven. Men
leerde ook het paard beter aanspannen. Niet meer, zoals ook bij de Romeinen
gebruikelijk was geweest, met een zeel om de hals, zodat het arme dier bijkans stikte
als het goed aantrok, maar aan een dissel. Men kon nu, in plaats van de trage ossen,
paarden gebruiken voor zwaar beladen karren. En ook het paard profiteerde mee van
de betere landbouwmethoden: het kreeg haver in plaats van gras en hooi, wat vooral
zijn uithoudingsvermogen ten goede kwam. Dank zij het paard werd men bewegelijker
- transport werd sneller en beter.
Het leven werd minder moeizaam, men kon wat vrijer ademen, en ook buiten
kasteel en klooster viel iets meer te proeven van het goede leven. Culinair gezien
moeten de laatste maanden van het jaar,
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vóór het eigenlijke begin van de winter, de mooiste geweest zijn. Want in die maanden
was er voedsel volop. De oogst was veilig binnen, de nieuwe wijn lag uitgegist in
de fusten. Het rondgegeten varken zat in de pekelkuip, hammen en worsten hingen
in de schoorsteen. Ganzen en kippen waren vet, het woud had zijn noten, bessen en
paddestoelen gegeven, de boomgaard zijn vruchten. En men nam het ervan, ‘beter
dat de buik barst dan dat het voedsel bederft’. Want straks, tegen het voorjaar, als
alles op raakt, moet de buikriem weer worden aangehaald. Zo is de traditie ontstaan
van de grote eetfeesten tegen het einde van het jaar, die hun wortels hadden in de
oude midwinterfeesten en door de Kerk handig waren gekerstend tot sint maarten,
waarop de gemeste gans geslacht werd en het eerste fust met nieuwe wijn aangeslagen,
sint nicolaas met zijn zoete gaven, en het laatste grote eetfestijn, kerstmis, gevolgd
door de twaalf heilige nachten tot driekoningen. Een traditie die zo diep zit dat ze
niet kapot te krijgen is, ook al hebben wij al lang geen weet meer van de voldoening
als er een goede oogst is binnengehaald en van angst voor slechte tijden als de winter
hard en lang is.
Het eerste gevolg van een veiliger leven en meer voedsel was dat er meer kinderen
geboren werden en meer kinderen in leven bleven. Grotere gezinnen, vollere dorpen
en kastelen, minder land voor jonge mensen die zelf een leven moeten opbouwen.
Derhalve een grote expansiedrift. De verte, het avontuur, een nieuw leven lokten.
Dat uitte zich enerzijds in de grote trek naar het Oosten van vooral jonge Duitse
boeren, die zich gingen vestigen in Polen, in Rusland, Hongarije, Roemenië. En
anderzijds in een van de meest waanzinnige ondernemingen die men ooit heeft
volvoerd: de Kruistochten.
Het waren de verhalen van pelgrims naar Palestina over de schending van het
Heilig Graf van Jezus in Jeruzalem door de moslims, die de alom levende zucht naar
expansie, naar een nieuwe horizon, de daarmee gepaard gaande agressie en
veroveringsdrang een brave en vrome ondergrond gaven. De heilige plaatsen moesten
door de christenen worden heroverd. ‘God wil het,’ riep Peter van Amiens en hij
kreeg een ongeordende troep van jonge boeren en doldrieste jongere zoons van
adellijke families zonder land op de been in een wilde vóór-Kruistocht die vastliep
in Klein-Azië. En ‘God wil het,’ riep paus Urbanus II in 1096 voor de eerste van
zeven Kruistochten die twee eeuwen lang Europa in beweging hebben gehouden en
het dagelijks leven drastisch hebben veranderd.
Militair hadden de Kruistochten weinig blijvend resultaat: wat er met

Wina Born, Eten door de eeuwen

108
veel moed, bloedvergieten en bravour in het Heilig Land werd veroverd ging al even
snel weer verloren. Alleen hier en daar in het Middellandse Zeegebied hebben enkele
ridderrijken, zoals op Cyprus en Rhodos, het langer uitgehouden. Maar veel
belangrijker dan dat was, dat de kruisvaarders, zowel vorsten, edelen, ridders, als
‘gewone’ jongens in aanraking kwamen met een andere wereld, de hoogbeschaafde
wereld van het Byzantijnse Rijk, de levenskunst van het Oosten. Zij die niets anders
kenden dan oncomfortabele, tochtige en kille kastelen of naargeestige lemen hutten
in hun eigen Engeland, Duitsland, Noord-Frankrijk, zagen nu elegante behuizingen,
waar de muren met kleurige tapijten waren behangen, en glazen ruiten wind en regen
buiten hielden, zij zagen intieme tuintjes, door groene hagen beschermd, waarin
fonteinen klaterden en rozen geurden, zij voelden hoeveel prettiger zijde en zachte
mousseline aanvoelt aan de huid dan ruwe wol. En hoe heerlijk het is na een warme
vermoeiende dag in een badkuip te stappen met geurig geparfumeerd lauw water.
Zij proefden hoe veel beter de weelderige wijnen van Cyprus en andere fleurige
eilanden smaakten dan hun eigen magere en snel verzurende wijnen en dun zuur bier
thuis, en hoeveel plezieriger men eet van een welgedekte, met bloemen versierde
tafel dan van de ruwhouten tafels met uithollingen op de met stro bestrooide vloer
in eigen land. En hoe veel meer plezier met zorg bereid vlees in smakelijke,
wélgekruide saus geeft dan domweg aan het spit geroosterde stukken.
En volgens de overlevering was het Richard Leeuwenhart, de dapperste onder de
dapperen, die bij sultan Saladdin, zijn ridderlijke vijand, voor het eerst sherbet
proefde, die heerlijke, van oorsprong Perzische verfrissing van fijngemaakte vruchten,
suikerstroop en sneeuw, de oervorm van onze sorbet.
Zo brachten de dapperen en de branieschoppers, de nobele ridders en de ruwe
houwdegens nieuwe ideeën mee naar huis van een geraffineerde beschaving, die het
nog altijd vrij moeizame leven in Westen Noord-Europa ingrijpend zouden
beïnvloeden. En dank zij de rijken die de kruisridders stichtten in het Oosten van het
Middellandse Zeegebied en de contacten met Byzantium kwamen er ook steeds meer
handelscontacten met het Oosten. De enkele sporadische koopman die tot nog toe
met kostbare zaken als specerijen en zijde, afkomstig uit China, West-Europa had
bereisd, werd gevolgd door een intensieve handel, via Constantinopel en Venetië.
In Venetië werd de later zo beroemde glasfabriek gesticht met
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Syrische glasblazers - en glas heeft niet weinig bijgedragen tot de ontwikkeling van
de cultuur van het wijndrinken. Er kwam sierlijk aardewerk naar Europa uit Damascus,
stoffen als zijden taffetas en linnen damast, naar Damascus genoemd. Maar ook
suiker, rijst, saffraan, kaneel, kruidnagelen, muskaatnoot en gember.
Vruchten als pruimen uit Damascus en sinaasappels. En de donkere zoete wijnen
uit Cyprus en Griekenland. En met de zich uitbreidende handel groeide er in de steden
een trots en welvarend burgerdom van kooplui en bankiers die een aangenaam leven
creëerden in fraaie behuizingen en voor zich, familie en vrienden, rijke tafels
aanrichtten die niet onderdeden voor die van vorsten en adel. En zo hebben de
Kruistochten, eens begonnen als een avontuurlijke onderneming van vroomheid en
agressie en ook doodgewone nieuwsgierigheid, tot gevolg gehad dat zich in Europa
een nieuwe eetcultuur kon ontwikkelen. Misschien niet het allerbelangrijkste, maar
wel een heel belangrijk gevolg.

Dagelijkse kost
De contacten met de Arabische wereld, direct door de Kruistochten, indirect via Italië
en Spanje, zijn van het allergrootste belang geweest voor de grote Franse
keukencultuur. Maar dit was een hofcultuur voor een kleine groep van rijken en
machtigen en van een verfijnde kookkunst voor alleman was geen sprake. Niet in
Frankrijk en zeker niet daarbuiten. De uitstraling van de Franse keuken begon pas
in de late Middeleeuwen. Het was voorlopig zaak om de buik vol te krijgen en dat
was voor velen al moeilijk genoeg. Het verschil tussen de keuken van de rijken en
de armen lag dan ook voornamelijk in hoeveelheden en in variatie.
Het voedsel van de armen moet van een dodelijke eentonigheid geweest zijn.
Brood en kaas, en als drank water of de wei die overbleef na het kaasmaken.
‘Wrongelen, wey, broot ende caes, Dat heit hi al den dach,’ zegt een oud liedje.
En niet voor niets werden de eenvoudige lieden in Holland het kaas- en broodvolk
genoemd. De houten kuipjes, ‘koppen’, waarin kaas gemaakt werd, zetten de boeren
zich zelfs op het hoofd bij wijze van helm als de nood aan de man kwam en er tegen
de ridders gevochten moest worden, die hen smalend ‘kaaskoppen’ noemden.
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In kastelen, rijke abdijen, grote boerderijen, werd brood in eigen oven gebakken, in
de dorpen had men vaak gemeenschappelijke ovens en in de stad bracht men het
eigengemaakte deeg naar de bakker of kocht daar brood. Elke dag weer werd in de
keukens van arm en rijk de grote ijzeren kookpot boven het haardvuur in de keuken
gehangen, waarin gekookt werd wat er maar voorhanden was, soep of stoofpot met
zo mogelijk vlees of spek, erwten, bonen en wat groenten, ook vaak granen. De
stoofpot, die duizenden jaren lang basisvoedsel is geweest. Was er goed vlees of
wild, dan werd dat aan het spit geroosterd.
Groenten bekeek men met groot wantrouwen. Men zag ze hoogstens als buikvulling
als er niets anders was of als toespijs bij vlees. ‘Deghene die ghesont bliven wilt en
sal ghemeynlick niet veel fruyt noch wermoes (groente) eten,’ gold als wijze raad
die eeuwen heeft doorgewerkt. Men had niettemin wortelen, vooral de witte
pastinaken, kool, grote bonen, erwten, postelein. En vooral uien, prei en knoflook,
die geliefd waren omdat ze kwalijke geurtjes en smaakjes van niet al te vers vlees
en vis konden maskeren. ‘Mitten look mach men wel den duvel eten,’ was een
gebruikelijk gezegde.
Fruit was er alleen in het seizoen, behalve appels die bewaard konden worden,
maar men at het weinig, uit angst dat het de maag te veel zou afkoelen.
De kost was wel eentonig, maar anderzijds at men de wonderlijkste
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zaken waar wij niet meer over zouden denken. Zoals zeehonden en bruinvissen,
zeehondevet werd in tonnetjes bewaard om spekvet of boter te vervangen. Heel
geliefd, ook in voorname keukens, was walvis. Deze werd - ten onrechte - als vis
beschouwd en mocht derhalve op vastendagen worden gegeten, ‘het spek van de
vasten’ werd het genoemd. Het was wel zaak om het haardvuur brandende te houden
als er walvis op het menu stond: het vlees moest minstens 24 uur sudderen in de pot.
Ook de keuze van gevogelte nam men zeer ruim. In het huishoudboekje van de
Utrechtse bisschoppen staan behalve gans, die vrijwel dagelijks op tafel kwam, kip
en kapoen vermeld, duif, eend en patrijs, snip, kwartel en fazant, reiger en zwaan.
Ook aan het hof van de hertogen van Gelre werd vrijwel dagelijks gans gegeten, wild
van de Veluwe, haas, konijn, hert, wildzwijn, en kleine vogeltjes als vinken en
leeuweriken en bij grote feesten ook weer de trotse reigers en zwanen. Zwaan werd
als een zeer groot gerecht beschouwd, het hoogtepunt van een feestmaal, met eigen
veren opgesierd en voorafgegaan door klaroengeschal in volle staatsie opgediend.
Merkwaardig, dat men aan deze toch weinig smakelijke vogel zoveel waarde hechtte.
Dronken de armen water en wei, de iets beter gesitueerden bier (ook in ziekenhuizen
werd bier aan de patiënten verstrekt, om en nabij een liter per dag), de rijken dronken
wijn. Het herhaaldelijk voorkomen op rekeningen van de Utrechtse bisschoppen van
vinum novum, nieuwe wijn, bewijst dat men ook toen al graag een primeur dronk.
Wat zeer begrijpelijk was, men kende nog geen flessen en kurken, wijn op fust
verzuurde snel als men steeds maar aftapte, en de nieuwe, nog frisse en fruitige jonge
wijn moet dan bijzonder aangenaam gesmaakt hebben.
Maar niet alleen bisschoppen, ook gewone dorpspastoors aten er niet slecht van,
zoals blijkt uit huishoudelijke rekeningen van twee eenvoudige geestelijken uit Dorset.
Daarop komen vrijwel dagelijks voor brood, havermeel, vis en eieren, melk, boter
en kaas. Hoewel niet dagelijks werd er toch geregeld vlees gegeten, zowel van schaap,
rund als varken en bij feestelijke gelegenheden jong lamsvlees, kalfsvlees of zelfs
een speenvarkentje. Honing moest het leven verzoeten, er werden amandelen en
rozijnen gesnoept, of wellicht in feestgebak gebruikt, en tijdens de vasten aten de
heren vijgen - net als de patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, die ook op vijgen
mochten kauwen in de sobere weken. Uit hun tuin
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hadden de beide heren verse groenten, sla, uien, prei, kool, en 's winters aten ze
erwten en bonen. Om dit alles wat smakelijker te maken, kochten ze van tijd tot tijd
wat geurige specerijen, zoals peper, kruidnagel, kaneel en gemberpoeder en achter
het huis stonden wat vruchtbomen met appels en peertjes.

Herbergen
Er werd, ook in de vroege Middeleeuwen, gereisd. Door kooplieden met hun
ossekarren, later paard en wagen, of eenvoudig met een houten kastje op de rug.
Door pelgrims die de staf ter hand namen en de knapzak om de schouder hingen op
weg naar het Heilig Land, naar Rome of over de Pyreneeën naar Santiago de
Compostela. Door reislustige monniken die in bepaalde kloosters gingen studeren
bij beroemde meesters in muziek, schilderkunst, filosofie. Voor al deze reizigers
vormden kloosters en abdijen de beste rustpunten, en net als bij hotels waren er goede
en minder goede kloosters, kloosters met een goede of armzalige keuken, met goede
of schrale wijn. De Franse culinaire schrijver Raymond Dumay heeft eens gesteld,
dat de traditionele Franse keuken daar op zijn best is, waar de oude pelgrimswegen
naar Santiago de Compostela liepen, omdat daar concurrentie ontstond tussen kloosters
en herbergen. En in die tijd bestond er al een soort Guide Michelin, samengesteld
door de monniken van Cluny, waarin men niet alleen kon vinden waar goede
oversteekplaatsen waren, veilige wegen, goed drinkwater, bepaalde
bezienswaardigheden, maar ook adressen van kloosters en herbergen waar het schoon
was, waar men gastvrij ontvangen werd en waar men goed kon eten en drinken.
Toen de handel zich ging uitbreiden, steden groeiden en de reislust toenam, kwam
er ook meer behoefte aan herbergen. Herbergen kregen een steeds belangrijker sociale
functie, zij groeiden uit van armzalige en vaak smerige onderkomens waar men op
stro vóór het dovende vuur kon slapen of op de vliering boven de stal, en waar men
blij moest zijn als er een fatsoenlijke hap eten in de pot borrelde en men niet van zijn
beurs beroofd werd, tot ordentelijke instellingen, waar men niet alleen uit bittere
noodzaak kwam, maar ook voor zijn plezier.
Behalve pelgrims en kooplieden kwam er nog een belangrijke groep in de
herbergen, de vaganten. De naam is afgeleid van het Latijnse

Wina Born, Eten door de eeuwen

113
vagari, zwerven. Een bont gezelschap van studenten, gedroste monniken, en serieuze
geestelijken en geleerden, van verschillende herkomst, die rondtrokken om aan
verschillende universiteiten te studeren, van de Parijse Sorbonne naar Heidelberg,
van Leuven naar Oxford, van Praag naar Bologna en Salamanca. Hun voertaal was
Latijn, de internationale taal van de wetenschap, en zij hebben een heel eigen literair
genre gecreëerd, de vagantenpoëzie in Middeleeuws-Latijn. Prachtige, levendige
gedichten, liefdespoëzie, parodieën op kerkelijke liederen, maar ook scabreuze verzen
en tintelende, schuimende drinkliederen die in de taveerne werden gezongen, vaak
op kerkelijke melodieën.
En in die drinkliederen is dan, voor het eerst in poëzie, kritiek te horen op de Kerk
en vooral op de kerkelijke machthebbers, abten en prelaten. Kritiek op het goede
leven in bepaalde kloosters: ‘Abt en prelaten drinken goede wijn, maar de arme
lekebroeders moeten het met zure, troebele en dunne wijntjes doen.’ (Overigens niet
alleen de geestelijkheid maakte zich aan dergelijke discriminatie schuldig. In 1342
kreeg de butler van de Engelse koning opdracht om slechte en bedorven wijn uit te
delen aan de lekebroeders en andere armen in York en Nottingham). Soms in
parodieën verpakt zoals het lied op Gods Buik, die de keuken als tempel heeft en pas
na de eredienst van eten en drinken tevreden is. ‘Ik heb nu gezien,’ zegt de dichter,
‘hoe God mens geworden is.’ Zeer gewaagd voor die tijd, spotternij waarvoor enkele
eeuwen later mensen op de brandstapel kwamen. Soms ook sprak uit de drinkliederen
de positieve verbroedering, die het samen eten en drinken geeft: ‘We drinken op
iedereen, op de levenden en de doden, op gevangenen en hoeren, op soldaten en
weggelopen monniken, op de paus, op pelgrims en op misdadigers, iedereen drinkt,
knecht en meester, zwarte en blanke, kind en grijsaard.’
Wat men in de herbergen at zal eenvoudig geweest zijn: wat de pot schaft.
Stoofpotten en soep met vlees, misschien een gans of kip aan het spit, spek uit de
schoorsteen en vlees uit de pekelkuip, zoute haring in de vastentijd, kaas en brood.
Een kroes bier en in streken waar wijn groeide een kan wijn.
En misschien, bij een bepaald feest ook wel eens de koninklijke zwaan - want in
de vagantenpoëzie vinden we ook het Lied van de gebraden zwaan.
De zwaan, draaiend aan het spit, beklaagt zich bitter: ‘Eens was ik witter dan
sneeuw, nu ben ik zwarter dan een raaf. Eens zwom ik in het koele water, nu draait
de kok mij rond, terwijl ik vol met peper
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zit. En om me heen zie ik de begerige witte tanden als ik op tafel wordt gezet.’ En
na elk couplet het refrein, dat men zong, de maat op tafel slaande met de kroezen en
messen: ‘Miser, miser, modo niger et ustus fortiter’ (Ik ongelukkige, zwart ben ik
en donker verbrand).
Ook beroepszangers die wellicht de kost verdienden door de taveernen langs te
gaan met hun luit of vedel, wisten aardse genietingen te bezingen. Zoals de Franse
dichter Colin Muset, die er rond voor uitkomt: ‘Zingen brengt me goede wijn en
plezier.’
Over zichzelf dichtte hij:
‘Colin Muset word ik genoemd
Op menig lekker kippetje heb ik mij beroemd
Vind ik een gastheer die wel wil schuiven
en waar goed valt te eten en te fuiven
En nog een aardig blondje bovendien
Dan heb ik het reizen wel gezien.’
Een goed maal zag er volgens hem als volgt uit:
‘Kapoenen, drijvend in de saus,
wildbraad, merels en fazant,
vette kippen langs de rand
En daarna een goede portie kaas.’

Le Viandier
Onafwendbaar vormde zich een nieuwe maatschappij. De statische en dociele wereld
van vóór de Kruistochten was in beweging gekomen. En de onderste lagen hadden
meer zelfvertrouwen gekregen. Boeren kwamen in opstand tegen hun landheren, in
Duitsland, in Frankrijk, in Nederland, en eisten voor zich een groter aandeel van wat
de grond opleverde. Studenten, dichters en schrijvers uitten hun kritiek op de
geestelijkheid. In de steden kwam een nieuwe stand op, die van kooplui en
zelfstandige ondernemers in verschillende ambachten, die zich hecht organiseerden
in hun gilden. In de oude indeling van de wereld in oratores, de bidders, de
geestelijkheid, bellatores, de krijgers, de ridders, en laboratores, de onmondige
werkers, ging het zwaartepunt steeds sterker de kant van de werker uit.
De vorsten begrepen dit zeer goed. En om onafhankelijker te zijn van de oratores,
die de moraal bepaalden, en de bellatores, die het zwaard droegen, kozen zij zich
betaalde ambtenaren uit de wereld
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van de laboratores op wie ze konden rekenen, en gingen zij meer en meer een beroep
doen op de dikke buidels van de rijke burgers in de steden al moesten ze die burgers
daarvoor in ruil dan wel enige vrijheden en rechten gunnen.
Om hun positie te bevestigen en om het volk, waarmee steeds meer rekening
gehouden moest worden, te imponeren, gingen de vorsten zich omringen met een
verfijnde en representatieve hofcultuur. Er kwamen hofschilders die de vorsten en
hun familie in glorie moesten portretteren en heugelijke gebeurtenissen vastleggen,
dichters om grote daden en de schoonheid van de dames te bezingen, muzikanten
om feesten luister bij te zetten, bouwmeesters om paleizen te bouwen en te verfraaien,
goudsmeden om tafels en kleding een passende versiering te geven. En koks om de
tafels royaal te voorzien. Zo ontstond de Middeleeuwse hofkeuken, meer gericht op
uiterlijk vertoon dan op smaak, een keuken om te imponeren, om uitdrukking te
geven aan de glorie van de vorst, om prelaten en hoge adel te verblinden, en de
burgerij stof tot praten te geven.
De eerste van de lange reeks hofkoks die de Franse haute cuisine in de eeuwen
vóór de Franse Revolutie hebben gevormd, was Guillaume Tirel, bijgenaamd
Taillevent. Hij werd geboren omstreeks 1314, en voor het eerst genoemd bij de
koksmaatjes die dienst deden in de keuken bij het kroningsfeest van Jeanne d'Évreux,
gemalin van Karel IV. In 1346 is hij opgeklommen tot meesterkok bij Filips IV van
wie hij een huis in Saint Germain-en-Laye ten geschenke krijgt ‘voor de goede en
aangename diensten die hij de koning verleend heeft en hopelijk nog zal verlenen’.
Zijn ster blijft stijgen aan het hof, in 1355 krijgt hij de titel van écuyer de l'hôtel,
letterlijk: schilddrager van het huis, bij de kroonprins, en later bij de koning en in
1392 is hij maître de garnisons de cuisine, belast met het hoogste gezag over de
hofkeukens.
In de abdij Notre Dame d'Hennebont koopt hij zich een grafkapel en daarin wordt
hij ook begraven onder een fraaie grafsteen, waarop hij als ridder in maliënkolder,
het zwaard aan de zijde, tussen zijn beide echtgenotes ligt, onder een wapenschild
met drie kookpotten en zes rozen. Bij de plundering van de abdij tijdens de Revolutie
is zijn gebeente verloren gegaan, maar zijn grafsteen wordt bewaard in het museum
van Saint Germain-en-Laye.
Hij was de schrijver van het eerste Franse kookboek, Le Viandier, omstreeks 1375,
bedoeld voor de koks van de koninklijke huishouding. Uiteraard met de hand
geschreven en gekopieerd, de boek-
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drukkunst was nog niet uitgevonden. Pas in 1892 verscheen het werk in druk.
Taillevent beschrijft hoe de tafel eruit zag:
‘De gedekte tafel lijkt op een grote weide, versierd met pauweveren, rozen en
viooltjes. In het midden verrijst een hoge vogelkooi, met op elke etage levende vogels.
De meest zeldzame en kostbare soorten hebben vergulde snavels en kammen. En
bovenop de toren ziet men de wapenschilden van de gastheer en van de families van
de dames ter wier ere het banket wordt gegeven.’
Uiteraard geeft Le Viandier (de naam slaat op de kok die belast was met de
vleesgerechten) veel recepten voor vlees, wild en gevogelte, aan het spit gebraden.
Maar ook veel soepen. De Middeleeuwers waren grote soepeters, van Jeanne d'Arc
is bekend, dat ze bij voorkeur soep at, soms drie of vier verschillende achter elkaar,
en altijd met een flinke scheut wijn erin, zoals nu nog altijd op het platteland van
Frankrijk gegeten wordt. Taillevent heeft hoogstwaarschijnlijk de koninginnesoep
gecreëerd, voor één van de Franse koninginnen. Het oorspronkelijke recept vermeldt
een basis van gekookte kip en rijst, door een zeef gewreven, aangelengd met room
en bouillon, waarna er boter en eieren door geklopt werden. Een roux om sauzen te
binden was nog onbekend. Men gebruikte als bindmiddel al of niet geroosterd brood,
geweekt in wijn of melk, of ook heel dikwijls amandelmelk van fijngewreven
amandelen en water. Opvallend is, dat er zoveel azijn gebruikt werd, waarschijnlijk
om minder aangename smaakjes van niet al te vers vlees of vis te verdoezelen. En
men was buitengewoon royaal met kruiden en specerijen, misschien om dezelfde
reden, maar zeker ook omdat men van stevige, duidelijke smaken hield. En aan grote
banketten werd doorgaans zeer gepeperd gegeten - omdat gekruid eten noodde tot
veel drinken. Een gerecht waarop men in die tijd kennelijk zeer gesteld was, was
blanc manger, wat er toen wel iets anders uitzag dan de gladde gelatinepudding die
in de negentiende eeuw zo genoemd werd. Een Middeleeuwse blanc manger was
een dikke brij van amandelmelk, met room of melk, wijn of sap van onrijpe druiven,
wit vlees, bijvoorbeeld kip, konijn, gans, vaak eierdooiers, en veel kruiderij: gember,
nootmuskaat, kruidnagel, saffraan, kaneel, kardemom. Het was een gerecht, dat niet
alleen in Frankrijk, maar ook in Engeland, blank mang en in Duitsland, Blaemantir,
geliefd was. Ook toen al verspreidden recepten zich. En ook toen al werden
kookboeken en recepten ijverig
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overgeschreven. Want Le Viandier was zeker niet het enige Middeleeuwse kookboek.
In de veertiende eeuw waren er ook in Duitsland (Daz Buoch von guoter Spise, voor
de bisschoppelijke keukens in Würzburg) en Engeland (onder andere The Forme of
Cury, cury afgeleid van to cure, verzorgen) geschreven.
Niet alleen koks maakten in die tijd culinaire geschiedenis, ook doet in de vijftiende
eeuw de eerste koningsmaîtresse van zich spreken op dit gebied. Dit was Agnès
Sorel, dame de beauté, maîtresse van de Franse koning Karel VII. Zij leefde van
1422 tot 1450 en zij hield persoonlijk toezicht op de koks en de keukens van de
koning en kookte soms zelf voor haar geliefde. Of de crème Agnès Sorel, kippesoep,
gebonden met room en eieren en voorzien van aspergepunten, werkelijk een creatie
van haar is, staat te bezien. Maar wél van haar moet zijn een salmis de bécasses,
houtsnippen, zachtjes gebraden met uien, die neergevlijd worden op geroosterd brood,
waarop een laag ganzelever en het ingewand van de snippen, het geheel overgoten
met de braadjus.
Eén van de meest spectaculaire verschijningen op de koninklijke tafel was de pauw
in volle staatsie. Volgens de overlevering moet die voor het eerst zijn opgediend bij
de kroning van Karel de Grote tot keizer door de paus in het jaar 800, en meer dan
vijf eeuwen lang is er pauw geserveerd - zeker niet om de smaak, want pauwen zijn
taai en smakeloos, maar om het effect. De bereiding vroeg wel wat zorg en
vakmanschap. De vogel werd voorzichtig gevild, zodat huid en veren intact bleven,
en vervolgens gevuld met sterk gekruid fijngehakt vlees. Om de kop met het kroontje
werd een natte lap gebonden en de pauw werd aan het spit geroosterd. Vervolgens
trok men hem zijn kleurig verenkleed weer aan, de lap werd van de kop verwijderd
en de snavel verguld. De staartveren werden als een waaier opgezet, de eveneens
vergulde poten werden weer netjes onder het lijf gelegd. Men stak de pauw vervolgens
in kamfer gedrenkte uitgeplozen wol in de snavel en stak dit aan, zodat hij, vlammen
spuwend door vier koks werd binnengebracht onder luide koperfanfares.

Burgers
Hoe rijker de burgers in de steden werden, hoe meer zelfvertrouwen ze kregen, des
te meer probeerden ze zich de manier van leven van de adel eigen te maken. Snobisme
is aanmerkelijk ouder dan de ne-
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gentiende eeuw waarin het woord ontstaan is. Zij bouwden zich mooie huizen en
richtten die geriefelijk in, kleedden zich in fluweel en bont en toonden hun rijkdom
in de juwelen van hun vrouwen - vaak tot ongenoegen van vorstinnen en adellijke
dames, die zich ergerden, zoals de Franse koningin die in Brugge moet hebben
uitgeroepen: ‘Ik dacht dat ik de enige koningin hier was, maar ik zie een stad vol
koninginnen!’ Ook in eetgewoonten volgden ze adel en prelaten. Zij dronken wijn,
verzamelden fraai tafelgerei, zorgden voor ruimschoots personeel in de keuken en
aten en dronken er goed van. Een mooi beeld van zo'n rijke burgerhuishouding geeft
Le Ménagier de Paris. Dit merkwaardige boek moet omstreeks 1393 zijn ontstaan.
Het geeft voor geschreven te zijn door een niet meer zo jonge burger, die getrouwd
was met een vijftienjarig meisje, dat zich zo onervaren voelde, dat ze haar echtgenoot
lief en nederig om hulp en leiding vroeg. Er is echter wel eens verondersteld, dat dit
maar een façade was, en dat het boek in werkelijkheid op verzoek van koning Karel
VI is geschreven om de aanzienlijke Parijse bourgeois een zekere erkenning te geven
en aan te tonen hoe goed en beschaafd die wel leefden. Het is in elk geval een hoogst
amusant en levendig boek (in 1847 in Parijs, in 1966 in Genève herdrukt), dat in het
eerste deel zorgvuldige aanwijzingen geeft hoe een jonge vrouw zich moet kleden
en gedragen (buiten met het hoofd opgericht, de ogen neergeslagen lopen, in de kerk
in een stil hoekje voor een mooi beeld zachtjes bidden) en hoe ze haar personeel
moet instrueren: allereerst moet 's morgens de gang en ontvangstruimte geveegd
worden voor als er bezoekers komen, en de schoothondjes en kooivogeltjes verzorgd,
de slaapkamers en klerenkasten moeten worden gelucht en het menu moet worden
besproken. Het personeel moet op tijd en goed eten, maar één soort vlees en één
soort wijn zijn voldoende, en zodra ze met hun ellebogen op tafel gaan zitten kletsen,
moeten ze weer aan het werk gaan. Het tweede deel bestaat uit recepten, waarvan er
vele sterk geïnspireerd zijn door Le Viandier. Ook in de keuken van deze burger was
men royaal met specerijen als gember, nootmuskaat, kruidnagel, kardemom (grains
de paradis genaamd), kaneel en de luxueuze en kostbare suiker. Een merkwaardig
gerecht is de Saracenenragout, kennelijk een herinnering aan de Kruistochten. Volgens
de Ménagier is het een soort matelote van paling, gestoofd in verjus (sap van onrijpe
druiven) met weer de gebruikelijke overdaad aan specerijen. In een Italiaans kookboek
uit de vijftiende eeuw echter is het een ragout, ofwel van vis, ofwel van kip met
kippelevers,
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ook weer het hele rijtje specerijen, verjus, maar ook krenten, gedroogde pruimen en
amandelen. Wat dan weer doet denken aan de palingmatelote die men aan de Loire
eet waar ook gedroogde pruimen in komen, kennelijk een zeer oud recept. Als kooktijd
wordt bij de recepten bijvoorbeeld vermeld: laat zolang koken als nodig is om drie
Onze Vaders en vijf Ave Maria's te bidden - een goede tijdsmaat toen er nog geen
keukenklokken of horloges waren.
Een menu, zoals wij dat kennen, een weloverwogen volgorde van verschillende
gerechten, bestond nog niet. Een goede burgermaaltijd was samengesteld uit drie
gangen, en elke gang uit een reeks verschillende gerechten die tegelijk op tafel gezet
werden. Om een indruk te geven, volgt hier een menu, zoals vermeld in de Ménagier.

Eerste gang
Pasteitjes met schelvislever en rundermerg
Ragout van vlees in een dunne saus
Beignets van rundermerg
Paling in een dikke kruidensaus
Vis in koude groene kruidensaus
Gebraden of gekookt vlees

Tweede gang
Het beste stuk gebraden vlees
Zoetwatervis
Bouillon met spek
Gestoofd vlees met saus
Kippepastei
Vispastei
Blanc manger

Derde gang
Wild met daarbij een
Pudding van tarwe, gekookt in amandelmelk met eieren
Lampreien in saus
Beignets
Gebakken vis met kleine pasteitjes
Steur in aspic

Ten slotte, als de tafel was afgeruimd, kwam er nog zoetigheid: vruchten in honing
of suikerstroop, kleine wafeltjes en zoete, gekrui-
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de wijn. Over wijn tijdens de maaltijd werd niet gesproken, die hoorde er gewoon
bij. Doorgaans dronk men lichte witte wijnen, in Parijs vooral wijn uit Champagne
(die toen nog ‘stil’ was), Chablis en Argenteuil.
Het boek besluit met de veelzeggende zin: ‘'s Zomers kunnen mannen even op
adem komen, maar het werk van een echtgenote eindigt nooit.’

Banketten
Geen eeuw in de Europese geschiedenis heeft zulke tegenstellingen gekend tussen
de diepste angst en ellende en het meest waanzinnige vertoon van overdaad en praal
als de veertiende. Het is de eeuwige slingerbeweging, hoe verder de slinger de ene
kant uitslaat, des te verder zwaait hij terug naar de andere kant. De veertiende eeuw
was de eeuw van de Zwarte Dood, van de ene pestepidemie na de andere, waaraan
éénderde, hier en daar zelfs tweederde, van de totale bevolking bezweek. Het was
ook de eeuw van de boerenopstanden met hun moord- en plunderpartijen en wrede
represailles, van wanhoop en hongersnood, waarbij men zelfs weer tot kannibalisme
verviel. Frankrijk was gewikkeld in de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland, en
het platteland werd afgestroopt door hongerige, ongeregelde troepen die namen en
verkrachtten wat ze maar te pakken konden krijgen. Een eeuw van diepe angst en
onzekerheid, waarin helse dodendansen op de kerkmuren werden geschilderd en zich
geselende boetelingen door de straten trokken. Maar ook een eeuw van
oogverblindende feesten, waarin gebanketteerd werd zoals zelfs de Romeinen in hun
meest decadente tijd niet hadden durven dromen. Een menu, zoals de Ménagier de
Paris vermeldt, was slechts sobere burgermanskost bij wat de vorsten bij feestelijke
gelegenheden lieten zien. Bij de kroning van Filips VI van Frankrijk in de kathedraal
van Reims werd aan het diner het volgende opgediend: 82 ossen, 85 kalveren, 289
schapen, 78 varkens, 345 roerdompen en reigers (de smakelijkheid daarvan valt te
betwijfelen), 2.000 ganzen, 800 konijnen, 18.000 kippen, 492 palingpasteinen, 4.000
rivierkreeftjes, 40.000 eieren, 2.000 karpers, 700 snoeken en 250 zalmen, al deze vis
levend aangevoerd, en nog wat ingezouten steuren. Hierbij werden 300 fusten wijn
gedronken. Toen de Franse koning in de winter van 1378 keizer Karel IV van het
Heilige Duitse Roomse Rijk in Parijs ontving,
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werd er een staatsiediner voor 800 gasten aangericht, waarvoor de tafels met
goudlaken uit Vlaanderen waren gedekt. De arme, ziekelijke keizer zou daarbij een
banket moeten uitzitten van vier gangen, elk van tien paar verschillende gerechten,
maar de koning had daarvan genadiglijk één en ander weggelaten, zodat er slechts
zestig gerechten overbleven. Pasteien van leeuweriken en andere kleine vogeltjes,
hazepeper, zee- en riviervissen, gevulde speenvarkentjes, kapoenen, patrijzen,
pluvieren, eenden, bloedworsten en gebraden varkensdarmen, aspics van verschillende
soorten vis, paling en lampreien, en als hoogtepunt zwanen, reigers, roerdompen en
de onmisbare pauw in volle staatsie. Ten slotte als dessert peren, mispels, noten,
geconfijte vruchten met wafeltjes en daarbij warme, zoet gekruide wijn, die bij geen
dessert mocht ontbreken, en bij alle zoetigheid verschenen de pijpers en vedelaars,
de luitspelers en zangers en potsenmakers.
Een chef-kok, die een dergelijk banket tot een goed einde wist te brengen - en
alles keurig op tijd, alle tafels tegelijkertijd bediend, zoals de kroniekschrijver
bewonderend opmerkte - moest wel over de capaciteiten van een groot veldheer
beschikken.
Men was bij dergelijke gelegenheden niet afkerig van enig kunst- en vliegwerk.
Tijdens een diner bij de Vidame de Chartres daalden er uit het als een hemel
beschilderde plafond machinerieën in de vorm van wolkjes aan katrollen neer om
de lege schotels op te hijsen, en tijdens het dessert viel er uit deze hemel een mals
buitje van reukwater en hagelde het suikerbonen, marsepein, en andere lekkernijen.
Maar zonder twijfel de meest indrukwekkende feesten waren die van de hertogen
van Bourgondië. Nooit meer heeft Europa in één vorstelijke dynastie zoveel moed
en onbeschaamdheid, zoveel intelligentie en politieke geslepenheid, en ook zoveel
grandeur verenigd gezien. Ze trouwden met erfdochters uit het rijkste gewest van
Europa, Vlaanderen, en haalden daar schilders, bouwmeesters en beeldhouwers
vandaan wier werken nu nog de glorie uitmaken van Beaune en het museum in Dijon.
Aan hun hof werkte de bloem van componisten, zangers en muzikanten die Europa
maar te bieden had.
De rijkdom en glans van het Bourgondische hof overvleugelde zelfs dat van de
koning van Frankrijk, en nog altijd is Bourgondisch spreekwoordelijk voor alles wat
rijk en weelderig is, voor de levenskunst van het grote en brede gebaar. Helaas legt
men daar dan in Nederland iets van smulpaperij en vette lach in omdat wij de ware
Bourgondische geest van de vijftiende eeuw niet begrijpen. Die betekende niet alleen
maar veel eten en drinken en luid zingen - de
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Bourgondische cultuur was rijk en weelderig, maar tegelijkertijd doortrokken van
diepe weemoed en melancholie, die klinkt uit de muziek van Dufay, van Binchois,
van Des Prez, uit de liederen waarvan er zovele beginnen met ‘Adieu...’. De
melancholie die ook spreekt uit het prachtige portret dat Rogier van de Weyden
schilderde van de laatste Bourgondische hertog, Karel de Stoute, die op zijn
krijgstochten niet alleen zijn eigen mosterdmaker meenam, maar ook zijn eigen
muzikant, en die zoveel ridderlijkheid bezat dat hij zijn aartsvijand, koning Lodewijk
XI van Frankrijk, met wie hij voortdurend in oorlog was, elk jaar een aantal fusten
van de beste Bourgogne uit zijn eigen kelders in Beaune liet sturen.
Het waren de Bourgondische hertogen, en vooral Filips de Stoute, die de wijnen
van Bourgondië beroemd hebben gemaakt, en de beschaafde wereld de smaak hebben
gegeven voor rijke rode Bourgognes.
De hertogen zorgden eerst dat hun land goede rode wijn gaf - ze verboden daartoe
de aanplant van de ‘gameez’-druif.
Deze druif, gamay, geeft uitstekende wijn in Beaujolais maar wil niet recht aarden
in Bourgondië. De hertogen hadden dit begrepen en schreven de pinot noir voor en
creëerden daarmee de ware rode Bourgogne. Om deze naam en faam te geven stuurden
ze hiervan geregeld enige fusten naar de paus, toen nog zetelend in Avignon, en het
pauselijk hof, sindsdien al weer lang naar Rome verplaatst, is de wijn uit Beaune tot
in de achttiende eeuw trouw gebleven, en toen, om politieke redenen op Italiaanse
wijn overgegaan.
Bij de Vredesconferentie in 1375 in Brugge zorgde de hertog van Bourgondië dat
er 25 hectoliter rode Bourgogne was als bijzondere wijn bij alle lichte witte
dorstlessertjes. En bij het huwelijk in 1468 van Karel de Stoute met Margaretha van
York spoten de fonteinen in Brugge wijn uit Bourgondië. De kroniekschrijver Olivier
de la Marche verhaalt van een banket, gegeven door hertog Filips de Goede in 1453
waarbij de zaal behangen was met speciaal voor de gelegenheid geweven gobelins,
een glazen fontein - toen een ongehoorde verfijning - waaruit wijn klaterde, en een
standbeeld van een naakte vrouw uit wier borsten de zoete gekruide wijn voor het
dessert spoot, terwijl er een pastei werd binnengedragen, die een muziekkapel van
28 man verborg.
En zo gleden de bonte, roerige Middeleeuwen in een laatste uitbarsting van kleur
en gloed naar hun einde en een nieuwe eeuw.
De Renaissance in Italië had de Middeleeuwse blik, die - toch on-
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danks alle wereldse uitspattingen - naar het hemelse en eeuwige leven was gericht,
omgebogen naar aardse zaken, naar kritischer denken en groeiend individualisme.
De katholieke koningen hadden in 1492 het laatste Moorse steunpunt in Spanje
veroverd, Constantinopel was aan de Turken ten offer gevallen in 1453 en ging een
nieuwe moslimtoekomst tegemoet, de grote hervormers durfden hun kritiek op de
Kerk openlijk onder woorden te brengen, en Columbus ontdekte een Nieuwe Wereld.
Met de denkbeelden van de Renaissance kwam er een nieuwe culinaire kunst uit
Italië, en uit de Nieuwe Wereld vreemde nieuwe zaken voor pot en pan.
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Hoofdstuk VI
Nieuwe werelden gaan open
De vreugden van het aardse leven worden herontdekt, de keuken krijgt
inspiratie uit Oost en West, de basis voor de grote Franse keuken wordt
gelegd.
Twee zeer ingrijpende gebeurtenissen hebben het einde van de Middeleeuwen
gemarkeerd en verstrekkende gevolgen gehad op politiek, economisch en cultureel
gebied - en ook culinair: de val van een rijk, en de ontdekking van een nieuwe wereld.
Het was de verovering van Constantinopel in 1453, waarmee de Turken een definitief
einde maakten aan het duizendjarige Byzantijnse Rijk. Dit rijk was in de vijfde eeuw
ontstaan door een splitsing van het Romeinse imperium in Oost en West en het had
zichzelf, nadat Rome in 476 veroverd was door de Germanen, altijd beschouwd als
de wettige erfgenaam van de Romeinse glorie.
De hoofdstad was het oude Byzantium, door Constantijn de Grote omgedoopt tot
Constantinopel. Hoewel er in dit rijk overwegend Grieks werd gesproken, de Kerk
van Byzantium zich afscheidde van de Kerk van Rome en ook de paus niet meer
erkende, de cultuur sterk Oosters beïnvloed was, in architectuur, muziek, het statige
en strenge hofritueel, de kerkelijke liturgie, bleef men toch altijd nog de band met
het oude Rome voelen. Helaas weten we vrijwel niets van de Byzantijnse keuken.
Er zou in een oud klooster in Griekenland of Turkije eens een Byzantijns kookboek
gevonden moeten worden. Maar we kunnen er wel zeker van zijn, dat het een keuken
van Oosterse verfijning geweest is en dat er in Constantinopel zeker koks gewerkt
hebben uit de grote leerschool van de Perzisch-Arabische keuken, zoals die in Bagdad
tot bloei is gekomen. Maar ook werden er Romeinse tradities in ere gehouden. Althans
een bisschop uit Cremona, die in de tiende eeuw het Byzantijnse hof bezocht,
beklaagde zich bitter over de sauzen van gefermenteerde vis die hij daar kreeg en
die wel heel sterk doen denken aan de garum en
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liquamen uit het aloude kookboek van Apicius. Wél wordt hier en daar vermeld, dat
Byzantijnse koks erg goed waren in het bereiden van vis. En dat zijn ze nog altijd.
De uit de steppen van Midden-Azië onstuitbaar aangestormde Turken hadden het
Aziatische deel van het Byzantijnse Rijk veroverd, vervolgens wat daarvan nog restte
in Europa, daarna namen ze bezit van het ene Balkankoninkrijk na het andere, en in
1683 stonden ze na Hongarije onder de voet gelopen te hebben, vóór de poorten van
Wenen, waar ze ten slotte terug geslagen werden. Het elan van de Turkse stormloop
leek daarmee uitgeblust. In hun legerplaats hadden ze bij hun overhaaste terugtocht
enige zakken koffie achtergelaten - en daaraan danken we de Weense koffiehuizen.
Als nomaden uit de Aziatische steppen kenden de Turken zelf slechts een
bescheiden culinaire traditie. Ze waren echter meesters in het roosteren van vlees,
een kunst die boven hun kampvuren was gegroeid en geperfectioneerd. En zij kenden
vele variaties op het thema zure melk, zoals yoghurt, kaimak (een soort verse kaas),
en de heerlijke frisse ayran, een kostelijke karnemelk. Men had hiermee van de nood,
dat melk op lange, warme tochten niet goed blijft, een deugd gemaakt, en gebruikte
deze heerlijke, zachtzure melkprodukten ook voor de bereiding van sauzen en soepen.
Maar al hebben dan de Turken zelf geen grote eetcultuur gecreëerd, ze hebben die
wel getransporteerd. Wat ze op hun lange reis vanuit Turkestan zagen en proefden
bij de hoog geciviliseerde volken waarmee ze in aanraking kwamen, hebben ze
dankbaar geaccepteerd en verder gebracht. De Turken hebben zich in de geschiedenis
een zeer slechte naam verworven: ‘Waar de Halve Maan gewaaid heeft, wil geen
gras meer groeien,’ zegt het spreekwoord, en nog altijd klaagt men op de Balkan
over ‘het Turkse juk’. En inderdaad, de Turken waren harde soldaten en weinig
zachtzinnige bestuurders, maar ook op de Balkan waren er harde koppen en het was
vooral toen het Turkse Rijk tot decadentie verviel en langzaam afbrokkelde dat de
ergste excessen zijn voorgekomen. Maar de Turken waren wél levenskunstenaars
die het zich aangenaam wisten te maken, en de Balkan dankt toch ook veel goede
dingen aan de Turken, al zal men dit niet graag toegeven. De Turken hebben in
Bulgarije de rozentuinen aangelegd voor de geurige rozenolie, waarvan ze het geheim
in Perzië geleerd hadden. Aan hen zijn op de Balkan al die aardige buitenrestaurantjes
te danken, waar men onder een brede plataan van de avondkoelte geniet van de
heerlijke geur van roosterend vlees. Zij hebben in
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Hongarije het zo prachtig knisperende bladerdeeg gebracht en de vurige rode paprika.
Hun kookkunst proeft men van Donau tot Egeïsche Zee in kruidige koolrolletjes,
gevulde wijnblaadjes, zachtzure soepen en in de nachtzwarte koffie onder zijn bruine
schuimlaagje. Want het is ook zo, dat waar de Halve Maan gewaaid heeft er uitstekend
vlees geroosterd wordt, kostelijke zoetigheden gebakken en geurige koffie gedronken.
De namen van vele gerechten tonen aan hoezeer de Turken gezorgd hebben voor
verspreiding van keukencultuur. Kofte, gekruide gehaktballetjes uit de Indiase keuken
vinden we op de Balkan terug als keftedes, de Indiase gehaktsaus kima eet men in
Griekenland op de macaroni, kruidige rijst met kaneel, koriander en kardamom is
als pilao, pilau en pilav bekend van de Himalaya tot de Zwarte Zee, de zoete halva
eet men in vele varianten van Joegoslavië tot Pakistan, rozewater geurt in zoete
siropen en gebak van Kasjmier tot Sarajevo, het bekendste gerecht uit de Griekse
keuken, gevulde wijnblaadjes, draagt een Turkse naam, dolma, en stamt uit Perzië.
Turkse keukentradities zijn aanmerkelijk taaier gebleken dan Westeuropese.
In de Europese keuken is sinds de Middeleeuwen zeer veel veranderd, maar in
Istanboel eet men nog vrijwel precies zoals in het zestiende-eeuwse Constantinopel.
In Griekenland en de Balkan is de Turkse keuken vaak wel verwaterd; armoediger
en minder verzorgd dan in Turkije zelf, maar in wezen is het dezelfde keuken
gebleven, met roostergerechten, yoghurtsauzen, gevulde groenten, in zoete stroopjes
gedrenkt gebak, met noten en maanzaad. Pas het massatoerisme van onze tijd brengt
de Balkan-keuken de laatste nekslag toe met slappe frites, taaie, vette schnitzels en
oploskoffie.
Drong in Oost-Europa de islam door tot de Donau, in Spanje werd deze tegen het
einde van de vijftiende eeuw definitief verdreven. In 1492 moesten de Moren hun
laatste steunpunt, Granada, opgeven en kwam er een einde aan een ongekend rijke
cultuur met een uitstraling tot ver in Noord-Europa. Spanje was teruggekeerd tot het
christendom, maar tot op onze dag leeft de Arabische cultuur voort in de Spaanse
taal, in dansen en muziek, in levensstijl en ook in de keuken, vooral in Andalusië.
Het royale gebruik van amandelen, ook in soepen en sauzen, saffraan, rijst, allerlei
zoete snoeperijtjes, het is alles Moors van oorsprong. En ook de sherry zou er niet
geweest zijn zonder de Moren. Sherry ontstaat immers door een versmelting van
wijn en wijnalcohol, en het waren de Moren die alcohol uit wijn distilleerden en
ermee ex-
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perimenteerden, vooral in hun voor die tijd zeer hoogstaande geneeskunst.

Ontdekkingsreizen
De herovering van Spanje voor de christenen, de Reconquista, door het koningspaar
Ferdinand en Isabella, vormde de directe aanleiding voor de tweede grote gebeurtenis
in de vijftiende eeuw: de ontdekking van Amerika.
Toen het gehele oosten van de Middellandse Zee Turks werd, verloren de
Venetianen hun handelssteunpunten en dat was vooral van invloed op de
specerijenhandel. De aanvoer, per karavaan en schip uit de verre specerij-eilanden
en India, werd steeds onzekerder, en specerijen, vooral de zeer geliefde peper, werden
zeldzamer en duurder. Zo ging men er over denken om zélf de weg naar de tropische
paradijzen te zoeken. Het vermoeden, dat de aarde niet plat was, zoals de Kerk
eeuwenlang geleerd had, maar een bol, die men rond kon varen, was langzamerhand
tot zekerheid geworden - en daarmee de mogelijkheid om de specerij-eilanden in het
Oosten via het Westen te benaderen. De man die, aangestoken door de
ondernemingslust en nieuwsgierigheid van een nieuwe tijd, dit grote avontuur
aandurfde, was de Genuese zeeman Christoforus Columbus. Het geld voor deze
veelbelovende maar riskante onderneming werd verschaft door de geldschieter van
koningin Isabella van Castilië, die wel krediet durfde te geven, na de verovering van
Granada met de verdrijving van de Moren en het onteigenen van hun rijkdommen.
Zo zeilden op 3 augustus 1492 drie scheepjes onder bevel van Columbus de westerkim
tegemoet en ruim twee maanden later bereikten ze een eiland, waarvan men meende
dat het één van de specerij-eilanden was. Het was echter één van de Bahama's in de
Caraïbische Zee en er was een nieuw werelddeel ontdekt tussen Europa en het Verre
Oosten. Maar dat wist Columbus nog niet, hij dacht dat hij ergens in Indië was en
noemde het West-Indië.
Peper en andere kostbare specerijen vonden de ontdekkingsreizigers en later de
veroveraars niet, wel veel andere kostelijke zaken, al beseften ze de grote waarde
daarvan nog niet. De Spaanse conquistadores en hun opdrachtgevers waren te verblind
door het goud en zilver dat ze vonden om aandacht te besteden aan andere
rijkdommen. Het waren vooral de jezuïten, die meereisden als missionarissen om
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de heidenen te bekeren en die als goede jezuïeten grote wetenschappelijke
belangstelling hadden, die de wonderlijke planten die in deze Nieuwe Wereld gegeten
werden, gingen kweken op hun missieposten en meenamen naar Europa. Ook de
kalkoen danken we aan hen. In Frankrijk werden deze opmerkelijke vogels
aanvankelijk naar hen jésuïtes genoemd, maar de officiële naam werd coq d'Inde,
Indische haan, wat al gauw werd verbasterd tot dindon. Omtrent de kalkoen heerst
nog altijd enige onduidelijkheid. Alexis Soyer vermeldt in zijn Pantropheon (1853)
dat kalkoenen al in het oude Griekenland bekend waren. Dit waren echter
parelhoenders. De Nederlandse benaming kalkoen is afgeleid van vogel uit Calcutta
(India), en berust op een begripsverwarring tussen West-Indië en India en de Engelse
benaming turkey duidt waarschijnlijk op Turkse handelaren die de vogel verkochten
in Middellandse Zeehavens. Brillat-Savarin (1855-1826) noemt de kalkoen ‘het
mooiste geschenk van de Nieuwe Wereld aan de Oude’. Maar hij stopte dit geschenk
wél vol met truffels van die Oude Wereld.
De felbegeerde peper, zwarte van onrijpe, witte van rijpe peperbessen, werd dan
wel niet gevonden, maar wel de rode van de capsicum-plant, de gloeiend hete Spaanse
peper. De decoratieve planten met hun lakrode vruchten dienden aanvankelijk als
versiering van Spaanse patio's. Portugese zeelui verkochten ze aan Griekse handelaren,
en die weer aan de Turken. En de Turken onderkenden wél de culinaire mogelijkheden
van de brandend hete, maar ook zo aromatische rode pepertjes. Via hen zijn ze verder
naar het oosten gereisd, tot ze uiteindelijk terechtkwamen in de Chinese provincie
Sze-Chuan en in de Indonesische sambal. Op hun veroveringstochten door de Balkan
voerden de Turken de pepertjes mee tot in Hongarije, waar men de rode peper paprika
noemde, en waar deze kleur en gloed van de keuken is geworden en veredeld tot
zachte, aromatische pikanterie.
Ook andere nieuwigheden werden wel met welwillende belangstelling bekeken,
maar vooralsnog niet in de keuken gebruikt.
De aardappel, in zijn stamland Peru als goddelijk beschouwd, kreeg pas tegen het
eind van de achttiende eeuw volledige erkenning - en dat vaak nog onder dwang van
de overheid als laatste redmiddel in een hongersnood. De tomatl van de Azteken was
een klein goudgeel vruchtje, maar is door de Italianen in de achttiende eeuw
ontwikkeld tot de sappige rode tomaat, die in zijn Italiaanse naam pomodoro (gouden
appel) nog zijn vroegere gele kleur verraadt. Maïs werd bij
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gebrek aan beter door de Spaanse zeelui aan boord gegeten op de terugweg vanuit
Amerika. In Europa werd het - en wordt het nog steeds - voornamelijk gebruikt als
veevoer. In enkele streken is het echter volksvoedsel geworden. In Noord-Italië werd
de romige goudgele maïsbrij polenta opvolger van de aloude Romeinse puls. En in
Roemenië heeft eveneens een dikke gele maïsbrij, mamaliga, de Romeinse graanbrij
vervangen. Uit Amerika kwamen ook de malse sperzieboontjes, en de grote aardbeien
die de kleine geurige bosaardbeitjes hebben verdrongen. Oranje pompoenen werden
vooral als sierplant gebruikt, maar waar armoede heerste en men culinaire fantasie
had ging men ze ook eten. In Frankrijk behoort pompoentaart tot de traditionele
druiveplukkersgerechten.
De chocolatl, dikke, drabbige, bittere drank van fijngestampte cacaobonen en
vanille, die de Spaanse veroveraars tot hun afschuw bij hun Azteekse gastheren
moesten drinken, werd in Europa geciviliseerd tot chocolade en een modedrank in
achttiende-eeuwse salons. De Spaanse keuken heeft echter van de Azteken
overgenomen om chocolade te gebruiken als specerij in donkere, pittige sauzen,
vooral bij kalkoen. Uit het feit, dat bijna alle nieuwigheden uit Amerika zo langzaam
in Europese keukens doordrongen, en dan vaak nog uit bittere noodzaak als er
hongersnood heerste, blijkt weer heel duidelijk hoe conservatief de mens is als het
om zijn voedsel gaat.
De stroom ging echter niet alleen Oost-West, ook omgekeerd: de Oude Wereld
bracht ook wel iets naar de Nieuwe, zoals rijst, suikerriet, koffie, bananen en de kunst
van het alcohol stoken.
Het echte peperland werd echter ook al gauw ontdekt. In 1498 landde de Portugees
Vasco da Gama, na een reis om de Kaap, op de zuidwestkust van India, op zoek,
zoals hij daar verklaarde, naar christenen en peper. De eersten vond hij niet, de tweede
wel. Het monopolie van de zeer lucratieve peperhandel, met winsten van meer dan
100 procent, kwam zodoende aan Portugal en Venetië had het nakijken. De koning
van Portugal bepaalde de prijs, die men, zij het mopperend, allerwegen betaalde.
Alleen al Duitsland importeerde in één jaar tweeduizend ton peper. Het fantastische
en zelfs bizarre klooster van de Heilige Hieronymus van Belem bij Lissabon getuigt
nog altijd van de enorme peperwinsten die het geweten van koning Manuel enigszins
gingen bezwaren.
Het bouwen van kerk of klooster was vanouds een beproefd middel om de hemel
te verzoenen. De Portugezen profiteerden echter niet lang van hun specerijenhandel
en pepermonopolie. Toen de
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Hollanders zich op de verre wereldzeeën gingen wagen en de weg naar Indië vonden,
namen ze al gauw de handel in peper, kruidnagel en nootmuskaat over. De
calvinistische Amsterdamse kooplui bouwden van de winsten echter geen kloosters,
maar statige grachtenhuizen. Amsterdam werd in de zeventiende eeuw in twee
betekenissen ‘het Venetië van het Noorden’.

Renaissance
De Middeleeuwer leefde wel dicht bij de aarde, maar hield de blik naar boven en het
hiernamaals gericht. In alle ellende van armoede, pestepidemieën, hongersnood en
oorlogen was er één lichtend toekomstbeeld: de hemelse zaligheid, en één zekerheid:
dat de Kerk daarheen kon leiden als men getrouw de Kerk gehoorzaamde, zonder
vragen te stellen.
Tegen het einde van de Middeleeuwen kwamen er echter in deze veilige zekerheid
ernstige barsten. Er werd steeds luidere kritiek vernomen op de misstanden in de
Kerk, die een logisch gevolg waren van haar monopoliepositie voor het eeuwig zalig
leven, en op de levenswijze van de geestelijkheid die niet bepaald leefde naar wat
zij leerde. Er ontstond een steeds grotere drang naar zelf onderzoeken en oordelen.
En daarmee ook naar grotere onafhankelijkheid en zelfbewustzijn bij wat in de
Middeleeuwen de derde stand was geweest, de burgerij waaruit een geduchte nieuwe
macht voortkwam, die van de geldadel in Italië, in Vlaanderen, in Duitsland.
In de serieuze en wat tobberige wereld van Noordwest-Europa mondde dit nieuwe
denken uit in de Hervorming. In het zonnige Italië keerde men terug naar de klassieke
Oudheid, die zich weinig bekommerd had om het hiernamaals, maar genoot van het
heden, en, naar het woord van de dichter Horatius, de dag plukte. Men ging de mens
met nieuwe ogen zien, niet meer als onsterfelijke ziel met een waardeloos stoffelijk
omhulsel, maar als individu met weliswaar een ziel maar ook een lichaam, dat mooi
kon zijn en waarvan en waarmee te genieten viel.
Dit was de grote wedergeboorte, de Renaissance. Een vernieuwing in
wereldbeschouwing en vandaar in wetenschap, in filosofie en kunst. En ook in
kookkunst, die men als gelijkwaardig aan andere kunsten leerde zien. In Italië werd
de Renaissance geboren, Italië had ook de meest gunstige voedingsbodem voor de
ontwikkeling van een nieu-
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we kookkunst. Een mentaliteit met smaak voor het goede leven, fantasie om ook van
het eenvoudigste iets goeds te maken, en de herinnering aan de culinaire cultuur van
Grieken en Romeinen die als onderstroom aanwezig was gebleven. Dank zij de
handel van Venetië had Italië altijd contact gehouden met de rijke culinaire tradities
van het Oosten die trouwens ook via Sicilië en Zuid-Italië binnenkwamen.
En er was in Italië een publiek om van goede kookkunst te genieten - elke kunst
heeft publiek nodig om zich te kunnen ontplooien, en zeker kookkunst.
Rome was het centrum van de katholieke wereld, paus en prelaten voerden een
verblindende hofstaat ter meerdere glorie van de geestelijke almacht van de Kerk,
en om alle wereldlijke machten te imponeren. Van heinde en verre stroomden de
pelgrims toe om van de paus in eigen persoon vergeving van zonden te krijgen en te
bidden op het graf van Petrus. Vandaar dat Rome, om al die gasten, waaronder zeer
aanzienlijke, waardig te ontvangen in de vijftiende en zestiende eeuw beschikte over
de beste herbergen van Europa. In het jaar 1526 waren er niet minder dan 236,
allemaal gesitueerd in de buurt van de Sint Pieter. Rome dronk per jaar 80.000
hectoliter wijn - kostbare wijnen uit Frankrijk en zoete malvezij uit Griekenland voor
de prelaten, eenvoudige wijnen uit de buurt voor alle anderen. En het pauselijk hof
was een prachtig schouwtoneel van allerhoogste culinaire kunst, waarvoor
beeldhouwers en edelsmeden als Benvenuto Cellini voor de decoratieve achtergrond
moesten zorgen. Maar niet alleen het pauselijk hof wist van banketteren, ook de doge
en de rijke kooplieden van Venetië, de bankiers uit Milaan, Lucca en Florence, en
al die kleine hoven in Noord-Italië die elkaar de loef probeerden af te steken met de
beste kunstenaars, componisten, koorzangers, dichters en koks.
Zo werd de herontdekking van de schoonheid van de antieke wereld en van het
aardse leven, en ook de nieuwe kritische zin een vruchtbare basis voor een nieuwe
kookkunst. Voor het eerst in de christelijke cultuur werd de kookkunst serieus
genomen en de kok als creatief kunstenaar gezien.
In 1440 had de Duitser Gutenberg de boekdrukkunst uitgevonden - al geeft men
in Haarlem Laurens Jansz. Coster liever de eer - en in de vijftiende eeuw verschijnen
in Noord-Italië de grote boekdrukkers, wier prachtige werk nimmer geëvenaard is.
De eerste boeken die gedrukt werden, waren de bijbel, muziek en kookboeken, een
veelzeg-
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gende combinatie. Het eerste gedrukte kookboek in de geschiedenis is van Bartolomeo
dei Sacchi, bibliothecaris van het Vaticaan, die schreef onder het pseudoniem Platina
de Cremona. Het was in het Latijn en werd in 1474 in Venetië gedrukt onder de titel
De honesta voluptate e valetudine (Over het betamelijke genieten en gezondheid).
Betamelijk genieten, een geheel nieuw gezichtspunt na de verstervingsidealen van
de Middeleeuwen. Het boek geeft recepten, maar zeker de helft is gewijd aan een
gezond leven en ook dat was nieuw, het lichaam de eer geven die het toekomt. Platina
had hierover heel zinnige ideeën. Het is heel ongezond om te eten met een geest die
zich zorgen maakt, zo stelt hij, men moet zich vóór de maaltijd ontspannen.
Bijvoorbeeld met een spelletje kaart of schaak - maar dan niet al te serieus, het gaat
om ontspanning, niet om te winnen.
De recepten uit Platina's boek zijn van een zekere Martino, chef-kok van de
patriarch van Aquileia, die wijd en zijd bekend stond als groot gastronoom.
Kort na het boek van Platina komt ook de eerste druk van Apicius, want niet alleen
literatuur en beeldende kunst van het oude Rome vinden nieuwe belangstelling, ook
de kookkunst.
In een kookboek, dat in 1516 verscheen, Epulario, en waarin vele van Platina's
recepten zijn overgenomen, vinden we beschreven hoe men een pastei maakt waarin
levende vogeltjes of zelfs muzikanten verstopt kunnen worden.
Men maakt hiervoor een pasteikorst in de afmetingen van een grote kist en snijdt
uit de bodem een flinke plak deeg. Vervolgens vult men de deegkorst met bloem,
sluit deze van onderen weer af en bakt de korst. In die tussentijd bakt men een pastei
in korst ter grootte van het gat in de bodem. Is de grote korst klaar, dan neemt men
de losse deegplak eruit, verwijdert de bloem, brengt de vogeltjes erin en sluit de
onderkant af met de kleine pastei. Als de grote pastei wordt aangesneden vliegen de
vogeltjes - men koos hiervoor bijvoorbeeld merels - er kwetterend uit ‘tot vermaak
van de gasten’, zoals de schrijver zegt: ‘en opdat dezen zich niet bedrogen zullen
voelen moet men daarna de kleine pastei aansnijden.’
Deze merkwaardige pasteien hebben hun laatste weerklank gevonden in een Engels
kinderrijmpje:
‘Four and twenty blackbirds
Baked in a pie;
When the pie was opened
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The birds began to sing;
Was not that a dainty dish
To set before the king?’
(Vierentwintig merels
In een pastei gebakken;
Toen de pastei werd aangesneden
Kwinkeleerden alle vogeltjes;
Was dat geen kostelijke schotel
Om een koning te onthalen?).

In 1570 verschijnt het eerste kookboek in het Italiaans, Opera (Werken) van
Bartolomeo Scappi, cuoco secreto, lijfkok zou men kunnen zeggen, van paus Pius
V. Scappi geeft behalve recepten ook aanwijzingen voor de keukeninrichting.
Volgens hem moet de keuken op enige afstand liggen van de woonvertrekken,
niet alleen om keukengeurtjes te vermijden, maar ook om gifmengers minder kans
te geven - immers in het Italië van zijn tijd was men zeer vindingrijk in het bedenken
van doeltreffende vergiften.
‘De keuken moet licht zijn, goed gelucht, met grote en hoge schoorstenen,’ schrijft
hij. De gravures die zijn boek illustreren geven duidelijke afbeeldingen van allerlei
soorten pannen en schotels, drievoudige braadspitten waaraan men, door een ingenieus
samenstel van tandwielen en kabels ieder een eigen snelheid van rondwentelen kon
geven, en een zeer fraai en ingewikkeld opbergmeubel van riet waarin men lepels,
vorken, messen en ander keukengerei kon steken.
In zijn recepten beschrijft Scappi duidelijk hoe men tagliatelle moet maken: een
deeglap van bloem en eieren, om een dikke stok wikkelen, de stok eruit trekken en
het deeg in lange repen snijden - zoals nog altijd gebeurt in Italiaanse keukens.
Wat direct opvalt in zijn recepten is, dat hij aanmerkelijk minder specerijen gebruikt
dan Middeleeuwse koks deden. Dat was enerzijds wel, omdat specerijen zeer kostbaar
waren geworden door de Turkse veroveringen in het Oosten, maar toch ook omdat
men zich meer rekenschap ging geven van smaak. Men werd kieskeuriger, en
specerijen kregen een functie voor de smaak van een gerecht, niet meer alleen om
te laten zien hoe royaal men er wel mee kon zijn.
Scappi vermeldt in zijn boek het volgende menu voor een pauselijk banket.
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Eerste gang
Koud buffet
Marsepeinballetjes
Napolitaanse kruidkoekjes
Malagawijn met koekjes uit Pisa
Eenvoudige gebakjes met melk en eieren
Verse druiven
Spaanse olijven
In wijn gekookte ham met kappertjes en druivepuree
Gezouten varkenstongen, in wijn gekookt
Aan het spit geroosterde vogeltjes, met hun tongetjes
Mosterd

Tweede gang
Warme gerechten uit de keuken: geroosterd vlees
Gebakken zwezerik en lever met een auberginesaus
Leeuweriken aan het spit met citroensaus
Kwartels aan het spit met plakken aubergine
Gevulde duiven aan het spit met kappertjes
Konijn aan het spit met saus en gehakte pijnpitten
Gelardeerde patrijzen aan het spit met citroen
Pasteitjes gevuld met zwezerik en plakken ham
Sterk gekruid gevogelte met citroen en suiker
Kalfsvlees aan het spit met saus van het eigen braadvocht
Geitebout aan het spit met eigen jus
Soep van amandelmelk met het vlees van drie duiven voor elke twee gasten
Vleesgelei

Derde gang
Warme gerechten uit de keuken: gestoofd en gekookt vlees
Gevulde gans, in Lombardische stijl gekookt met amandelen en geserveerd met
kaas, suiker en kaneel
Gevulde gekookte kalfsborst, met bloemen gegarneerd
Gekookt zuigkalfsvlees met peterselie
Amandelen in knoflooksaus
Melkrijst op Turkse manier met suiker en kaneel
Gestoofde duiven met mortadellaworst en uien
Koolsoep met worstjes
Kippepastei, twee kippen per pastei
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Ragout van geiteborst met gebakken uien
Gebak met eiervla
Gekookte kalfsschenkel met kaas en ei

Vierde gang
Fijne hapjes van het dessertbuffet
Bonetaartjes
Kweeëpasteitjes
Peretaartjes met marsepein
Parmezaanse kaas
Verse amandelen op druiveblaadjes
Boven houtskool geroosterde kastanjes met zout, suiker en peper
Gestremde melk met suiker
Koekkransjes-wafeltjes

Een menu, dat ons onzinnig overdadig voorkomt, maar waarbij men wel moet
bedenken, dat dit niet, zoals onze menu's, achter elkaar werd opgediend, en men van
alles moest eten.
Men zette alles tegelijk op tafel en op een buffet en het was de bedoeling, dat er
een keuze gemaakt werd.
Bovendien was dit een staatsiebanket voor een paus in een pompeuze tijd en volle
tafels en buffetten moesten macht en aanzien onderstrepen.
Maar als we de verschillende gerechten afzonderlijk bekijken, dan vinden we heel
veel dat op een verfijnd menu uit onze tijd niet zou misstaan, en doet denken aan de
creaties van onze grote koks.
Dit menu is ánders dan de Middeleeuwse menu's, heeft meer fantasie en
raffinement. De Oosterse invloed is duidelijk merkbaar in het gebruik van rijst,
amandelen, marsepein, maar er staan ook traditionele Italiaanse gerechten op, zoals
ham, gans, kalfsschenkel en koolsoep en gerechten in een zoetzure saus, wat een
erfenis is van de Romeinen.
De stad waar de Renaissance geboren is, Florence, stond bekend als sitava in pace
sobria e pudica, vredig, sober en kuis.
Voor kunst en fraaie gebouwen wilde men wel diep in de buidel tasten, en ook
voor feestmalen, maar in het dagelijks leven was men zuinig. Men nam doorgaans
twee maaltijden per dag. Als voorgerecht at men graag fruit, eventueel met ham,
zoals nu nog in Italië. 's Avonds een stevige soep met veel groenten, een soort
minestrone, of bouillon met eieren, kaas en geroosterd brood, waarin de zuppa pavese
is te herkennen, en grote witte bonen, gestoofd in olijfolie met salie, ui en knoflook,
nog altijd één van de meest traditionele en meest geliefde gerechten in Toscane.
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De rijken aten na een licht voorgerecht een hoofdschotel van vlees of wild, en vis
op vastendagen, met groenten, daarna kaas en als dessert vele verfijnde zoetigheden,
marsepein, suikeramandelen, honingkoekjes, en gebak met kaneel, gember en
rozewater, geconfijte oranjeschilletjes, rozijnen en pistaches. Hoe dat gesmaakt heeft
kunnen we nog altijd proeven in de aromatische panforte van Siena.
Lorenzo dei Medici, il Magnifico, de Schitterende (1449-1492), onder wiens
bestuur Florence een flonkerend Renaissance-juweel is geworden, hield dagelijks in
zijn paleis open tafel voor alle kunstenaars, architecten, dichters en componisten die
werkten ter meerdere glorie van zijn stad. Lorenzo was een man van fijne smaak, op
alle gebieden. Voor hem geen overladen tafels met protserige schotels, geen
vuurwspuwende gebraden pauwen, maar elegante, met zorg bereide gerechten. Hij
was een goed en royaal gastheer en amuseerde zijn gasten met snelle gedichtjes die
bepaalde schotels becommentarieerden, en zijn vrouwelijke gasten gaf hij recepten
op rijm. Op de schone Nencia da Barberino maakte hij een gastronomisch gedicht,
waarin hij haar blanker dan tarwebloem noemt, zoeter dan de wijn van Malvasia,
pittiger dan een kaasje, zachter dan een gebakje, en ten slotte belooft hij haar twee
verrukkelijke soorten Florentijns gebak, schiacciata, een soort cake met sinaasappel
en saffraan, en berlingozzo, gebak met eieren en citroen. Lorenzo ging ook graag
met vrienden in een landelijke herberg buiten Florence een paar goede flessen drinken,
en daarbij zong hij overmoedige drinkliedjes van eigen maaksel.
Het was in deze tijd, dat pasta in Italië algemeen volksvoedsel werd. Meestal
neemt men aan dat de ondernemende Venetiaan Marco Polo (1254-1324), die door
Mongolië naar China reisde, daar zeventien jaar bleef en via Sumatra terugkeerde,
in China pasta, zoals de mie, leerde kennen en het idee naar Italië gebracht heeft.
Maar waarschijnlijk kenden de Etrusken en Romeinen al een soort pasta, en heeft
Marco Polo het gerecht alleen maar gepopulariseerd. Het zou ook kunnen, dat pasta
in Italië populair is geworden door Arabische kooplui via de havens van Venetië en
Genua. De Arabieren kenden een soort pasta, misschien meegekomen met de
karavanen langs de Zijderoute. En het zou ook nog kunnen dat huisslaven van
Mongoolse afkomst, zeer geliefd in Toscane in de Middeleeuwen, de Italiaanse
keukenmeiden
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hadden geleerd pasta te maken. De Mongolen kenden al heel lang pasta. Hoe dan
ook, men gebruikte in de vijftiende eeuw de uitdrukking ‘macaroni-Latijn’ voor het
potjes-Latijn, dat de studenten, die in de mensa met macaroni werden volgestopt,
spraken.
En later werden de jongelui van goeden huize, die met hun lijfknecht, koetsier en
eigen koets de Grand Tour maakten om ter plaatse, in Italië, de antieke cultuur te
leren kennen, macaronis genoemd.

Hongarije
Pasta was trouwens ook langs een andere weg in Europa binnengekomen: met de
ruitervolken uit de steppen van Midden-Azië, die zich in de negende eeuw vestigden
in de grote laagvlakte van het tegenwoordige Hongarije. Zij hadden in hun zadeltassen
een soort kleine, droge pasta - heel praktisch voor een nomadenvolk - en die heeft
men nog altijd in de Hongaarse keuken: tarhonya, dezelfde naam die in Mongolië
voor hetzelfde soort pasta gebruikt wordt. Niet alleen pasta is langs deze weg
gekomen, ook zuurkool. Zuurkool is een Noordchinese uitvinding, en met Mongoolse
ruitervolken in de Middeleeuwen in Europa gekomen - ook dit is immers praktisch
voedsel voor nomaden. Waarschijnlijk zijn het de joden geweest die, door pogroms
in Oost- en Midden-Europa opgejaagd, naar het westen vluchtten en via Duitsland
in de Elzas terechtkwamen, de zuurkool meegebracht hebben. De Elzas is eeuwenlang
de meest westelijke voorpost van de zuurkool geweest.
Hongarije was het eerste land waar Italiaanse koks de nieuwe kookkunst van de
Renaissance konden ontplooien. En dit dank zij een vorstelijk huwelijk - zoals een
halve eeuw later ook in Frankrijk een vorstelijk huwelijk nieuw elan in de keukens
zou brengen.
Hongarije was, sinds de kroning van koning Stefan in het jaar 1000, dan wel een
christelijke natie geworden, maar het was een land gebleven van trotse, eigenzinnige
landadel die zich bezighield met valkenjacht, paardefokkerij en uitbundige gastmalen.
Men kookte in de stijl die de Magyaarse voorouders uit de verre steppen hadden
meegebracht, veelal in de open lucht, in ketels boven open vuren, of men roosterde
aan het spit. Sauzen kende men niet, vlees werd opgediend in eigen jus, men hield
van zure soepen met yoghurt of zure room of vocht uit het zuurkoolvat. Maar hoe
eenvoudig die kookkunst ook was, ze stond wel in hoog aanzien. Er is een dorp in
Hongarije,
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Nemesszakácsi (Edele kok) genaamd, dat twee eeuwen lang hofkoks voor de
Hongaarse koningen heeft geleverd. Eén van deze koks, Ferenc Eresztvényi, kreeg
in 1414 van koning Sigismund een adellijke titel en voerde een wapen met een steur
aan het spit. Behalve Frankrijk is Hongarije het enige land, dat ooit koks in de
adelstand heeft verheven.
In 1458 kreeg Hongarije een jonge koning, Matthias Corvinus (zo genoemd naar
de raaf, corvus, in zijn wapen). Een aristocraat naar geboorte en naar de geest, een
Renaissancevorst naar het model van Lorenzo dei Medici, die zich interesseerde voor
muziek, literatuur en astronomie en voor wie Italië het grote voorbeeld was. Hij
trouwde dan ook met een Italiaanse prinses, Beatrice, dochter van de koning van
Napels. In haar bagage bracht zij de toen in Hongarije nog onbekende ui mee, het
kookboek van Platina, fraaie majolicaserviezen en misschien zelfs vorken, iets
ongehoords in die dagen. En in haar gevolg waren zowel muzikanten als koks. Op
het huwelijksfeest in 1475 werden er 980 gouden borden gebruikt, de wijn stroomde
uit op tafel geplaatste zilveren fonteinen, en hoogtepunt van het maal was een
reusachtige pastei, naar Italiaans model, door zes man op een draagbaar
binnengebracht, waaruit na het aansnijden een zigeuner sprong die met zijn viool de
bruid aan het oor speelde - zoals nog altijd gebruikelijk is op Hongaarse bruiloften.
De zigeuner moet de bruid in tranen laten uitbarsten, want niets is zo mooi als een
wenende bruid. Omstreeks 1400 waren de zigeuners in Hongarije verschenen en
sindsdien is hun plaats gebleven achter de gasten aan tafel, smeltende en vurige
muziek spelend bij smeltende gerechten en vurige wijn.
Matthias was hogelijk geïnteresseerd in de verfijningen van de Italiaanse keuken,
hij ging niet zelden zelf de keuken in om te kijken hoe die prachtige gerechten wel
tot stand kwamen, of zelf ook eens in een pot te roeren. Er zijn uit zijn keukens enkele
recepten bewaard gebleven, zoals dat van karper, eerst aan het spit geroosterd en
vervolgens opgediend in een saus van bouillon met wijn, gebonden met geraspte
appels, broodkruim en fijngemaakte honingkoek - wat nog altijd een beroemd
Middeneuropees gerecht is. Het lievelingsgerecht van de precieuze Beatrice bestond
uit kievitseitjes.
De periode van Matthias Corvinus, van 1458 tot 1490, is een gouden tijd geweest
in de Hongaarse histoire en cultuur. In die tijd werd ook de basis gelegd voor de
karakteristieke Hongaarse keuken met uitstralingen naar alle omringende landen de klassieke Weense keuken is voor een groot deel Hongaars - uit een versmelting
van de
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zeer oude tradities van de nomadenvoorouders, Italiaanse verfijning en later, in de
zestiende eeuw, de Turkse invloed.

Frankrijk
Het tweede vorstelijke huwelijk met een Italiaanse werd nog belangrijker, omdat het
de basis legde voor de Franse haute cuisine. Op 18 oktober 1533 werd het huwelijk
gesloten tussen Catharina dei Medici - in Frankrijk Cathérine de Medicis genoemd
- veertien jaar oud, met Hendrik, tweede zoon van de Franse koning Frans I. Catharina
zou er niet veel plezier aan beleven. Het hof verachtte haar als bankiersdochter zonder
lange rij adellijke voorvaderen en vond haar maar een burgerjuffrouw, haar echtgenoot
was al vóór zijn huwelijk verslingerd aan zijn twintig jaar oudere maîtresse Diane
de Poitiers en zou dat zijn verdere leven blijven. En de kwaadaardige Diane liet niets
na om de jonge prinses, later koningin, te vernederen en duidelijk te laten voelen dat
ze alleen maar geduld werd om kinderen te baren. Dat deed Catharina dan ook, drie
van haar zonen werden koning van Frankrijk, maar hebben de Valois-dynastie niet
kunnen voortzetten, het waren verwende, gedegenereerde zwakkelingen. En de trotse,
zeer intelligente Catharina, die wel degelijk het beste voorhad met Frankrijk, zocht
haar zelfrespect in intrigeren en haar plezier in eten. Tijdgenoten vertellen, dat zij
doorgaans at ‘tot ze bijna barstte’.
Zij had uit Florence een schat aan het mooiste goud- en zilverwerk meegebracht,
en in haar gevolg niet alleen de astrologen en alchemisten bij wie ze voor haar intriges
te rade ging, maar ook een stoet van koks, pâtissiers, rôtisseurs en keldermeesters.
Die introduceerden uit Italië de kleine doperwtjes, artisjokken, broccoli, ze leerden
hun Franse collega's de kunst van het ijs maken en het fijne banketbakkerswerk.
Daarbij kwam goed van pas, dat men meer en meer vertrouwd raakte met het gebruik
van suiker. Arabieren en joden hadden het suikerriet uit het Oosten op Sicilië gebracht,
Portugezen hadden het aangeplant op hun nieuwe ontdekking in de vijftiende eeuw,
het eiland Madeira. De man die in de zestiende eeuw de suiker in Frankrijk heeft
gepropageerd was Nostradamus, arts en alchemist uit de Provence - in 1503 geboren
in Saint-Rémy - die aan suiker en alles wat met suiker bereid werd medicinale waarde
toekende. In 1555 verscheen een boek van hem Excellent et moult utile opuscule à
tous nécessaire qui désirent avoir cognoissance de plusieurs exquises
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recettes (Voortreffelijk en zeer nuttig boekje, noodzakelijk voor allen die verscheidene
uitgelezen recepten willen kennen).
De eerste helft geeft allerlei raadgevingen om het uiterlijk schoon te bewaren, het
tweede recepten voor confituren, geconfijte vruchten, en siropen, die met suiker
worden bereid, en die hij, als arts, zeer heilzaam voor de gezondheid achtte.
Nostradamus is beroemd geworden om zijn merkwaardige voorspellingen, meer dan
om zijn zoete versnaperingen. Catharina, altijd geïnteresseerd in occultisme, alchemie
en astrologie, nodigde hem uit aan haar hof, waarbij ze waarschijnlijk ook wel van
zijn zoetigheden gesnoept heeft, want ook die interesseerden haar. Misschien als
erfenis van deze merkwaardige figuur worden er in de Provence nog altijd de
heerlijkste geconfijte vruchten en confituren gemaakt en zoete siropen van ingekookt
vruchtesap met suiker, die men met alcohol aanlengt tot een soort likeur.
Suiker bleef echter voorlopig nog zeer kostbaar en gereserveerd voor de rijken.
Arme mensen verzoetten het leven met honing.
Al brachten de Florentijnse koks wel enige verfijning in de keuken en verdwenen
de al te bizarre combinaties en ook de overdreven hoeveelheden specerijen, men
behoorde nog altijd bij vorstelijke ontvangsten zéér veel op tafel te brengen. In 1548
bood de stad Parijs Catharina een banket aan, en daar werden voor vijftig gasten 30
pauwen, 33 fazanten, 21 zwanen, 99 kraanvogels, 33 duiven, 33 reigers, 30 geitjes,
66 parelhoenders, 30 kapoenen, 99 piepkuikens, 60 kippen, 6 varkens, 99 tortelduiven,
33 hazen, 66 wilde konijnen, 13 patrijzen en 99 kwartels opgediend, waarbij de
groenten wat schamel afstaken: 500 asperges, 36 liter doperwten, 1 liter tuinbonen
en 12 dozijn artisjokken. Het meeste hiervan zal wel bij de bedienden zijn
terechtgekomen of, wat men ook wel deed, aan de armen uitgedeeld.
Meestal neemt men het huwelijk van Catharina aan als de belangrijkste gebeurtenis
voor de vernieuwing van de Franse keuken, maar in feite was die al eerder begonnen.
Er waren al eerder contacten geweest met het Italië van de Renaissance door de
veldtochten van Frans en zijn voorgangers Karel VII en Lodewijk XII. Ook in
Frankrijk was er in het begin van de zestiende eeuw een andere manier van denken
gekomen, ook Frankrijk had het aardse, zinnelijke leven hérontdekt.
Door niemand is deze nieuwe houding tegenover het leven uitbundiger en sappiger
verwoord dan door François Rabelais (1494-1553), arts en geestelijke, filosoof en
humanist, schepper van de twee meest
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aardse romans uit de wereldliteratuur Vie inestimable du Grand Gargantua (Het
onschatbare leven van de grote Gargantua) en Faits et Prouesses du très renommé
Pantagruel (Handelingen en heldendaden van de zeer befaamde Pantagruel). Deze
twee verhalen over een familie van gretig levende reuzen met een ontembare
levensvreugde, onlesbare dorst en onstilbare eetlust vormen een volstrekt afdoende
afrekening met alle Middeleeuwse verhalen over lijdende en hongerende heiligen
en onvervulbare pure liefde. ‘Lachen is de meest typische menselijke uiting,’ heeft
Rabelais ergens geschreven, en in zijn verhaal schept hij een klooster met als leefregel:
doe wat je wilt.
Als ergste zonden beschouwt hij fanatisme en hypocrisie - en hoezeer heeft
Frankrijk onder beide geleden in de godsdienstoorlogen.
Als het reuzenkind Pantagruel geboren zal worden, komen er uit de buik van zijn
moeder Badebec eerst een aantal muildieren, beladen met zout, daarna negen
dromedarissen met hammen en gerookte tongen, zeven kamelen met paling, daarna
vijfentwintig met uien, prei en knoflook, tot niet geringe verbazing van de
vroedvrouwen die verheugd tegen elkaar zeggen: ‘Dat zijn nog eens voorraden, en
een mooi voorteken, want het zijn evenzovele aansporingen tot drinken.’
Rabelais was de eerste Franse schrijver die eten en drinken als genot beschreef en
sindsdien rekent men in Frankrijk schrijven over culinaire zaken tot de literatuur, en
hebben vele schrijvers en dichters zich door eten en drinken laten inspireren. Eén
van de grootste onder hen, die weer onbekommerd genieten durfde prediken leefde
ook in deze zestiende eeuw: Pierre de Ronsard (1524-1585), die een prachtig vers
heeft gewijd aan het aanmaken van salade, met olijfolie uit de Provence, wijnazijn
en vele sappige groene kruidjes.
De schrijver en humanist Michel de Montaigne (1533-1592) vertelt in zijn Essais
hoe serieus een gesprek over eten met de maître d'hôtel van kardinaal Caraffa verliep:
‘Hij sprak over de wetenschap van het eten met een ernst en een indrukwekkende
houding, alsof het ging om een belangrijk theologisch onderwerp. Hij heeft mij
verschillende soorten eetlust beschreven, die van een lege maag, of na het tweede of
derde gerecht, en de middelen om aan de eerste te voldoen en de tweede te prikkelen...
Over de verschillende salades naar gelang het seizoen, de manier om die fraai op te
dienen, zodat ze het oog strelen... En dit alles in rijke en prachtige bewoordingen,
zoals men gebruikt om over het besturen van een keizerrijk te spreken.’
Mooie woorden waren er vele in het Frankrijk van de zestiende eeuw, evenals
mooie muziek, mooie kastelen, meubels, wandtapij-

Wina Born, Eten door de eeuwen

142
ten. En prachtig tafelgerei, zoals het wereldberoemde zoutvat, dat de Florentijnse
edelsmid Benvenuto Cellini maakte voor koning Frans I - nu in het Kunsthistorisch
Museum van Wenen te bewonderen. Maar tegelijkertijd was er de diepe ellende, de
armoede, de verschrikkingen van de godsdienstoorlogen waarin katholiek en protestant
elkaar weinig toegaven in wreedheden. Landadel liet zijn kastelen en bezittingen in
de steek om in de stad veiligheid te zoeken, boeren vluchtten weg voor al het
plunderen, moorden en branden. Frankrijk was een chaos geworden. Toen echter de
laatste Valois, Hendrik III, de verfijnde ijdeltuit die de vork aan tafel invoerde omdat
eten met een vork minder kans gaf op vlekken op zijn met rijstebloem gesteven kraag,
vermoord was, kwam er een nieuwe koning, Hendrik IV, uit het huis Bourbon. De
enige Franse koning wie het welzijn van zijn onderdanen wérkelijk ter harte ging en
die zich de erenaam le bon roi Henri heeft verworven. Een in wezen eenvoudige
man zonder hoofse verfijning - zijn eerste vrouw Marguerite van Valois beklaagde
zich bitter omdat hij met vuile voeten in bed stapte - die van goede boerse gerechten
en van lieve boeremeisjes hield, eerlijk en verdraagzaam, intelligent en energiek, die
zich wist te omringen door voortreffelijke raadgevers. Hij stelde orde op zaken, gaf
zijn volk vrijheid van godsdienst en begreep dat er maar één manier was om Frankrijk
er weer bovenop te helpen: de boeren steunen, en zorgen dat iedereen genoeg te eten
had. Elke Fransman op zondag een kip in de pot, was zijn ideaal. Twee voortreffelijke
raadgevers hebben hem daarbij geholpen. Zijn grote vriend Sully, een zeer wijs man,
die als minister boeren en landadel weer terugbracht naar hun landerijen. Van hem
is de uitspraak: ‘Landbouw en veeteelt zijn de beide borsten die Frankrijk voeden.’
Hij werd daarbij gesteund door Olivier de Serres, een geniale landbouwdeskundige,
wiens betekenis voor de ontwikkeling van de Franse keuken nauwelijks hoog genoeg
te schatten is. Want hij gaf Frankrijk een gezonde landbouw, verbeterde de wijnbouw,
leerde de boeren groenten telen en ook eten. En zo hebben Hendrik en Olivier samen
gezorgd voor het meest traditionele Franse gerecht, de poule au pot, de kip in de pot
met veel verse groenten.
Aan het hof van Catharina was de basis gelegd voor de haute cuisine, dank zij de
Italiaanse koks, maar in al die kleine kasteeltjes en boerderijen, door heel Frankrijk
verspreid, voor de cuisine régionale, dank zij een wijze koning en een geniaal
agronoom. En in de volgende eeuwen is het altijd weer de cuisine régionale, de
keuken van het
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Franse platteland, geweest die de haute cuisine inspireerde - tot op de dag van
vandaag.

Merry Old England
Als Romeinse provincie Brittannië had ook Engeland de zoete geneugten van de
Latijnse beschaving leren kennen. Toen de Romeinen echter in de vijfde eeuw waren
verdwenen, volgden duistere tijden, invallen van de wilde Picten uit Schotland, van
de Angelen en Saksen uit de Germaanse gewesten, en van de Noormannen. De
Romeinschristelijke cultuur trok zich geschrokken terug in kloosters in Ierland, waar
wonderschone manuscripten werden geschreven en geïllumineerd, goed bier
gebrouwen werd en men goede zalm at, soep van havermeel met uien, grof
gerstebrood met verse kaas en op hoogtijdagen gebraden schapebout. In Engeland
zal het menu niet veel anders geweest zijn.
Toen verschenen in 1066 de Normandiërs - afstammelingen van de Noormannen,
die een vruchtbaar stuk land in Noord-Frankrijk, naar hen Normandië genoemd, van
de Franse koning gekregen hadden in ruil voor het met rust laten van de Franse
kuststreken. Verfranste Vikingen onder leiding van Willem de Veroveraar, die een
nieuw koninkrijk in Engeland stichtten, naar Frans feodaal model. Aan hen is het te
danken, dat in het Engels vele soorten voedsel met aan het Frans ontleende woorden
worden aangeduid. Een schaap dat in de wei loopt is een sheep, maar op het bord is
het mutton, een kalf in de stal is een calf, maar in de keuken veal. De Engelse pudding
(oorspronkelijk een soort bloedworst) is niets anders dan de Franse boudin en de
Schotse haggis dankt dan wel niet zijn oorsprong, maar wel zijn naam aan de Franse
hachis.
En in het oudste Engelse kookboek, The Forme of Cury uit 1390 van de hofkok
van Richard II, vinden we vele typisch Franse recepten, zoals voor galantynes, blank
mang (blanc manger) en daryols (een met eieren gebonden roompudding met
saffraan).
Het verblijf van de Engelse koning Hendrik VIII (1491-1547) in zijn jeugd aan
het Franse hof gaf nieuwe Franse impulsen aan de Engelse keuken.
Van de vele ideeën die hij - en zijn koks - meebracht naar Engeland was één van
de aardigste dat van de picknick, het feestelijk eten buiten in het groen. De picknick,
die ons zo typisch Engels lijkt, is van
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Franse herkomst, en heette van huis uit pique-nique, letterlijk, het pikken van kleine
hapjes. In Frankrijk was men er verzot op, picknicks werden gehouden tijdens
jachtpartijen, maar ook in de eigen tuinen van paleis, kasteel, of klooster. Beroemd
waren de picknicks die de nonnen van de abdij van Fontevrault, aan de Loire bij
Tours, eens per jaar organiseerden voor alle geestelijke heren uit de wijde omtrek.
Dan werden er aan de braadspitten in de prachtige kloosterkeuken kippetjes, eenden,
kapoenen en speenvarkentjes geroosterd, er werden machtige Loire-zalmen gekookt,
er werden taarten gebakken met de vruchten uit de kloosterboomgaard, de beste
kaasjes en de dikste room werden uitgezocht in de kloosterboerderij en uit de kelders
kwamen de mooiste wijnen. En nonnen en paters, pastoors en kapelaans vermaakten
zich met al dit heerlijks in het welige groene gras en tussen de pinksterbloemen achter
de abdij.
De dochter van Hendrik, Elizabeth I, Good Queen Bess (1536-1604), had van haar
vader niet alleen zijn liefde voor muziek, maar ook zijn liefde voor het goede leven
geërfd. En ook zij was dol op picknicks. Zo trok op mooie zomerdagen een kleurige
hofstoet erop uit voor boottochtjes op de Theems. En daarbij voer er niet alleen een
boot met muzikanten mee, maar ook een boot volbeladen met manden overvloedig
gevuld met pasteien en taarten, gebraden kapoenen en ander gevogelte, fruit, zelfs
de toen nog zeldzame sinaasappels, en zoete wijnen van de Canarische Eilanden, uit
Spanje en van Madeira.
De hofdames van Elizabeth moesten niet alleen kunnen borduren, maar ook dansen
en zingen, minstens één muziekinstrument bespelen, liefst de luit of het virginaal,
reukwater uit bloemen kunnen distilleren en bedreven zijn in het bereiden van lekkere
hapjes. En de lange winteravonden werden doorgebracht met muziek en dans, eten
en drinken. Het was de tijd van het merry old England, waaraan Engelsen nog steeds
met nostalgie terugdenken. Men interesseerde zich voor eten, men koesterde zich in
de glorie van een bloeiend koninkrijk, ook hier was de geest van de Renaissance
doorgedrongen en de sobere dagen van de Puriteinen lagen nog in het verschiet,
evenals de negentiende-eeuwse schijnheiligheid, toen men praten over eten en drinken
niet netjes vond, maar zich ondertussen wel volstopte.
In die tijd verschenen ook de eerste gedrukte kookboeken in het Engels. Meestal
waren die tot de huisvrouw gericht, maar dan wel zeer welgestelde huisvrouwen:
The Good Huswifes Jewell, The Good Huswifes Handmaid, The Good Huswifes
Treasurie. Over koks ver-
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nemen we weinig. Het oude Engelse spreekwoord ‘God kan wel goed vlees geven,
maar de duivel stuurt een kok die het bederft,’ geeft geen hoge dunk van Engelse
koks. En zoals rijke families er Italiaanse of Franse huismuzikanten op na hielden,
zo kozen ze ook bij voorkeur een Franse kok.
Reizigers die het eiland bezochten vermelden met respect de Engelse tafels - zelfs
voor die tijd moet de eetlust enorm geweest zijn. ‘Zoals de Duitsers onmatig zijn in
het drinken, zo zijn de Engelsen het in eten,’ schrijft de Nederlandse diplomaat
Emanuel van Meeteren. De Nederlandse arts Levinus Lemnius vermeldt in 1581 de
rijkdom en overvloed van de maaltijden, maar zegt er ook prijzend bij dat men matig
is in drinken en ook zijn gasten niet aanzet tot dronkenschap.
De nobility verslond onvoorstelbare hoeveelheden vlees - vlees vertegenwoordigde
immers rijkdom en stand - en er werd vlees van rund en kalf, lam en geit, varken en
konijn opgediend en bovendien gevogelte uit de basse-cour en wild als de heren
gejaagd hadden. Bij de meer eenvoudige landadel en gezeten burgerij vergenoegde
men zich met vier of vijf vleesgerechten als er gasten waren en twee of drie als men
onder ons at. Boeren en eenvoudige handwerkslieden moesten zich tevreden stellen
met de basiskost van alle eenvoudigen door alle eeuwen, soep van bonen en erwten,
bloedworst, brood, boter, kaas en bier. Men hield niet van ingewikkelde recepten.
Grote stukken vlees en wild werden ingewreven met schape- of varkensvet en aan
het spit geroosterd. Van het afgedropen vet maakte men saus met azijn en de kruiderij
die men betalen kon, zoals kaneel, gemberpoeder en suiker - in die tijd nog zo kostbaar
dat het als specerij gebruikt werd. Sauzen werden op traditioneel Middeleeuwse
manier gebonden met broodkruim.
Het gezelligheidsleven van de gewone man, zeker in de steden, waar men benauwd
en oncomfortabel behuisd was, speelde zich af in de taveernen. Daar ontmoette men
elkaar, ook fatsoenlijke vrouwen konden zich daar vertonen, men kocht er zijn wijn
en bier. Aan de wand hingen de luiten gereed voor wie wat wilde spelen of een lied
begeleiden, het moet in die taveernen een zingen en klingen geweest zijn dat het,
een lieve lust was. Men hield er zijn feesten en eetpartijen. Of men kwam er om een
pijp tabak te roken - een snel populair geworden genoegen nadat de tabak uit de
Nieuwe Wereld was gekomen. Men dronk er een glas Spaanse wijn bij en hapte af
en toe een radijsje met wat zout.
Eén van de bekendste Londense taveernen was The Mermaid, waar
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Shakespeare zijn grote vriend Ben Jonson ontmoette en een glas sherris dronk. De
wijn uit Jerez, die Shakespeare inspireerde tot de grootste lofrede ooit op sherry
geschreven. In het stuk Henry IV barst sir John Falstaff los in uitbundige
bewoordingen, waarin hij alles wat maar goed kan zijn in een man, een vindingrijke
geest, bevattelijk brein, dapperheid en manhaftigheid en vurigheid toeschrijft aan
sherry. Shakespeare maakte zich hierbij wel schuldig aan een anachronisme, want
het stuk speelt in de veertiende eeuw, toen Engeland nog lang geen sherry kende.
Die is pas op het eiland gekomen in 1587, toen Elizabeths gunsteling sir Francis
Drake, gentleman-zeerover, een raid had uitgevoerd op Cadiz en er drieduizend
fusten sherry buitmaakte. Sherry was in die dagen een donkere, goudgele, zware en
zoete wijn, zeer naar de smaak van de zestiende-eeuwers.
Shakespeare moet van een goed leven hebben gehouden - in vrijwel al zijn stukken
komen dichterlijke verwijzingen naar eten en drinken voor en vele scènes spelen
zich aan tafel af, zoals het onheilspellende banket waar MacBeth de geest van de
vermoorde Banquo ziet verschijnen. En in Twelfth Night zegt sir Andrew Aguecheek:
‘Het leven bestaat uit eten en drinken.’

Het rijke Duitsland en het armzalige Spanje
In Duitsland verscheen in 1581 Ein neues Kochbuch van de Mundtkoch van de
keurvorst van Mainz, Max Rumpoldt. Niet het eerste gedrukte Duitse kookboek, wel
het belangrijkste uit die tijd. Rumpoldt was een kok die zijn wereld kende en recepten
geeft uit de Italiaanse, Franse, Hongaarse en zelfs Turkse keuken. Met tweehonderd
grote, met fraaie Gothische letters bedrukte pagina's, met houtsneden verlucht, vormt
het boek een uitgebreide handleiding voor koks in een vorstelijke huishouding. Ook
aan het keurvorstelijke hof waren de banketten van onvoorstelbare overdaad: een
eerste gang van negentwintig gerechten, pasteien, soepen, salades. Een tweede van
vierentwintig schotels met als hoogtepunt de obligate pauw en een heel kalf, gebraden
en weer op zijn poten gezet, waarbij er zowel van voren als van achter vuurwerk uit
spoot. Of een pastei, waaruit bij het voorsnijden levende hondjes keffend te voorschijn
sprongen. Gerechten nog geheel in Middeleeuwse stijl en meer protserig dan verfijnd.
Een dessert bestond uit vijftig verschillende zoetigheden.
In totaal dus meer dan honderd gerechten, waarvan niemand alles
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gegeten zal hebben, zodat er ruimschoots overbleef voor de Diener. De Mundtkoch
geeft geen hoeveelheden in zijn recepten, maar wel praktische aanwijzingen: om
deeg voor een pastei te kneden moet men de handen af en toe in vloeibaar spekvet
dopen. Men was niet eenkennig, aan de keurvorstelijke tafel werden slakken,
kikkerbillen en schildpadden gegeten en de vleeskeuze was zeer ruim. In grote Duitse
keukens werden er in de zestiende eeuw nog oerossen aan het spit gebraden, die in
de loop van de achttiende eeuw zijn uitgestorven. Men at ook egels, beren en wilde
paarden. De laatste met ‘Hongaarse peper’ (scherpe paprika), knoflook, uien, en
kippevet. Maar in dit prachtige kookboek staan ook heel fijne recepten, die in een
luxe restaurant in onze tijd zo op tafel kunnen verschijnen. Zoals plakjes kreeft, met
wijn, boter en peterselie in een oesterschelp op hete kolen gepocheerd. Of verse
gemeste ganzelever, in een kalfsnet zachtjes gaar gemaakt en opgediend in een saus
van ingekookte bouillon met verse groene kruiden. Rumpoldt prefereert de levers
van ganzen die door joden in Bohemen gemest zijn.
Het waren niet alleen keizers en keurvorsten, de koningin van Hongarije en
Bohemen en graven voor wie Rumpoldt menu's schreef, ook het eten voor de
eenvoudigen interesseerde hem.
Hij geeft een heel plezierig menu voor een Bancket der Bauern: vooraf harde
eieren, worst, ham, rookvlees en een salade, daarna kippesoep, als hoofdschotel
gebraden vlees en een gerookt speenvarkentje met groenten, en gebak als dessert.
En ergens merkt hij op, dat Geselchtes, het nog steeds in Zuid-Duitsland en Oostenrijk
geliefde gezouten en gerookte varkensvlees, met runderbouillon en spinazie heel
goed eten is voor arme handwerkslieden met een groot gezin.
Aan het einde van zijn boek noemt hij een aantal manieren om verzuurde en
nagistende wijn weer drinkbaar te maken en jonge wijn drinkbaar te houden.
Houdbaarheid van wijn was een groot probleem in die dagen, waarin men van het
fust tapte en de met kurk afgesloten fles nog onbekend was.
Krijgt men uit de vele kookboeken die in de zestiende eeuw werden gedrukt en
uit verhalen van reizigers en diplomaten een goede indruk van het royale tafelen in
paleizen en kastelen in vele Europese landen, van Spanje vernemen we weinig.
Niettemin, Spanje had de Nieuwe Wereld ontdekt en op hardhandige manier veroverd,
de ijverige missionarissen hadden gezorgd dat vele onbekende, nieuwe heerlijkheden
naar Europa kwamen en Spanje was doorgangsland
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geworden van zeer veel wat de keuken zou vernieuwen in de volgende eeuw, zoals
vooral de aardappel. Spanje zelf was echter geen gastronomisch paradijs. De dagen
van de Moorse verfijning in de paleizen van Granada en Sevilla waren definitief
voorbij na de Reconquista, al bleef de invloed van de Arabische keuken nog merkbaar,
vooral in Andalusië. Spanje had, gedreven door religieus fanatisme, in het begin van
de zestiende eeuw, toen het land weer geheel christelijk was geworden, de beide
steunpilaren van de economie vervolgd en verjaagd, de Moren en de joden. De
prachtige boomgaarden en groentetuinen die de Moren hadden aangelegd met
ingenieuze bevloeiingssystemen, verdorden tot woeste grond, omdat niemand er
meer naar omkeek, de handel verliep toen de joden hun zaken moesten sluiten. Er
voeren dan wel met goud en zilver beladen galjoenen uit Zuid-Amerika de
Guadalquivir op, maar dit goud verblindde de bevolking dusdanig, dat men vergat
dat je goud niet kunt eten en dat voedsel uit de grond moet komen en dat daarvoor
gewerkt moet worden. En het goud rolde heel snel door de vingers - des te sneller
als het aan oorlogvoeren werd uitgegeven. Zo werd Spanje in de zestiende en
zeventiende eeuw een land met een gouden façade, een land met een statige, elegante
levensstijl, met de strengste hofetiquette van Europa, een land van grote schilders
en dichters, maar ook van vergulde armoede. Met angstige spanning werd de komst
van de zilvervloot uit Amerika telkens weer afgewacht om de schulden te kunnen
betalen - een Italiaans diplomaat schreef schamper, dat zelfs de banketbakker het
hof geen krediet meer wilde geven, en dat men zich moest vergenoegen met één
maaltijd per dag. En in hun vervallen landhuizen en kasteeltjes zaten de hidalgos,
de kleine edelen en ridders, en hielden krampachtig hun stand op, die hen verbood
om te gaan werken. Liever stuurden ze hun lakeien uit bedelen langs kloosters en
boerderijen waar men wél wist dat er gezaaid en geploegd moest worden. En de
goede koks trokken naar het rijke Vlaanderen. Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616) heeft met scherpe ironie het beeld van de verarmde, en in een
droomwereld levende hidalgo geschilderd in zijn Don Quichot, de ridder van de
droevige figuur, die niet voor niets broodmager was. Van Cervantes horen we hoe
het in de Spaanse herbergen gesteld was, waar men het beste zijn eigen mondvoorraad
mee kon brengen, zoals men in Frankrijk zei. De waard ontvangt de magere ridder
en zijn schildknaap Sancho Panza met breed gebaar en zegt dat zij maar hebben te
bestellen. Maar als Sancho dan enige begeerlijke hapjes opnoemt, moet de waard tot
zijn
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leedwezen zeggen, dat de piepkuikens door roofvogels zijn opgegeten, dat de kippen
zojuist verkocht zijn, dat er toevallig net geen kalfsvlees of geit voorhanden is, en
ook geen eieren. Ten slotte blijkt er in de pot alleen maar een koeiepoot te zijn met
erwten en uien, een eenvoudige vorm van de klassieke Spaanse stoofpot olla podrida,
die in duizend variaties gemaakt kan worden. In herbergen moet men niet zijn en
ook niet bij de landadel - het beste kan men terecht bij een rijke boer, zoals Camacho,
die voor een bruiloft wel royaal wilde uithalen. Als ridder en schildknaap met het
magere paard Rossinant en het aardige ezeltje het feestterrein naderen, komt de
heerlijke geur van gebakken spek hun al tegemoet.
Het eerste wat zij zien is een heel kalf aan het spit. Zes stoofpotten, gevuld met
vet schapevlees, staan rond het vuur, ongetelde gestroopte hazen en geplukte kippen
liggen gereed en een overvloed aan wild en gevogelte bengelt aan de boomtakken.
Sancho telt verrukt zestig wijnzakken, vol edele wijn. Er liggen bergen fijn wittebrood,
de kazen liggen opgestapeld als bakstenen, twee ketels, zo groot als verfpotten, dienen
als frituurpan voor de beignets die daarna in klare honing worden gedoopt. Op de
buik van een stierkalf waren twaalf speenvarkentjes gebonden om het vlees sappiger
te maken, specerijen waren bij tientallen kilo's ingekocht.
Sancho vraagt nederig of hij een homp brood in één van de ketels mag soppen,
maar de kok roept royaal, dat hij er best een paar kippetjes bij mag pakken want:
‘Vandaag is er geen honger.’ Helaas - andere dagen wel. En deze bruiloft zal wel
meer een droombeeld zijn geweest dan realiteit.
Niettemin - ook Spanje heeft zijn bijdrage geleverd aan de grote gastronomie, en
ook weer door huwelijken van prinsessen.
En aan de keuken van de Lage Landen door de Tachtigjarige Oorlog. Want daaraan
danken wij de Leidse hutspot, zij het in niet meer geheel authentiek vorm, want in
de echte Spaanse hutspot, die op de morgen van Leidens Ontzet op 4 oktober in de
verlaten Spaanse schansen werd gevonden, zaten geen aardappels, maar witte
wortelen, pastinaken.
Een streekgerecht uit Zeeuw-Vlaanderen is nog altijd de Spaanse pap, van
rijstebloem met melk, eieren en rozewater (zeer Moors!), en België bewaart als
duidelijke herinnering aan de Spaanse bezetting de escaveche, gemarineerde vis in
pikante saus.
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Nederland
Het ware genieten is de Nederlander altijd ietwat vreemd geweest. De Nederlander
eet - en at in vroeger eeuwen - om allerlei redenen, om zijn honger te stillen, zijn
gezondheid te dienen, arbeid te kunnen verrichten, maar zelden om er echt plezier
van te beleven. En dat al lang vóór Calvijn tot ingetogenheid maande. Men is niet
voor niets calvinist geworden - de strenge leer van Calvijn paste bij de Nederlandse
mentaliteit. Al in het begin van de zestiende eeuw, toen Nederland nog goed rooms
was, is de Scaepherderscalender verschenen, die beschouwd werd als ‘den boeren
doctoor, den boeren medicijn’. Hierin wordt een leefregel aanbevolen voor
verschillende perioden van het jaar. In de zomer, zo heet het, moet men ‘coele, lichte
cleederen’ dragen, en eten ‘lichte spijse ghelijck visch, haeskens, conijnkens, latuwe
(sla), pietrocelie, meloenen, peren en alderhande vercoelende spijse’, en moet men
zich wachten ‘van veel gesoutens te eten’. Men kan dan het beste suikerwater drinken,
licht bier en 's morgens en 's avonds een ‘cleyn groen wynken, ghemenget met water’.
Verder moet men ‘soberlyc, niet den buyc vol’ eten. In de herfst kan het dan wel wat
royaler met ‘kapuinen, hoenderkens en duiven en goede wijn’ en in de koude winter
osse- of rundvlees, varkensvlees, wild, zware en ook zoete wijn. In het voorjaar wordt
het gebruik van verse groene kruiden aangeraden - men wist bij intuïtie dat men daar
in het voorjaar behoefte aan heeft, en de Gelderse kruudmoes van karnemelk met
allerhande jonge groene blaadjes is een zeer oud gerecht. Twee eeuwen lang heeft
deze kalender in vele keukens aan de wand gehangen.
Het zal waarschijnlijk niet zo nodig geweest zijn om de eenvoudige landman tot
soberheid te manen - hij at noodgedwongen wel sober. Een Italiaanse reiziger die in
1514 Nederland bezocht, meldt dat men hier voornamelijk leefde van bruinbrood
met wat boter, in melk geweekt, en van tijd tot tijd gekookt osse- of schapevlees.
Maar wel vrijwel dagelijks kaas.
Wie het wat royaler kon doen had voor de winter een halve os en een varken in
de kuip en at gezouten spek en pekelvlees en gerookte schouder en ham.
Ondanks alle verhalen over soberheid was de goede burgerpot allerminst schraal.
Zo zag een zondagsmaal bij een eerzame familie in de zestiende eeuw er ongeveer
aldus uit: om mee te beginnen runderschenkel met pens en erwten, vervolgens
stoofpot, daarna een stuk
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gebraden vlees en ten slotte kaas en boter - dit alles met brood. 's Avonds at men dan
wat overgebleven was van het middagmaal, met, om de gaatjes te vullen, nog een
hapje kaas en rijstebrij. Bij de adel was het iets gevarieerder. Baron van Pallandt at
vis met knolletjes, schapevlees met rijst, roggebrood met verse groene kruiden
(waarschijnlijk op een goede laag boter gestrooid), houtsnipjes of duif met andijvie,
een salade en als nagerecht kaas, krakelingen of andere koekjes, en fruit naar gelang
het seizoen, appels, kweeperen, of, heel bijzonder, oranje-appels. Hij dronk er claret
(lichte rode Bordeaux) bij of malvezij, een zware Griekse wijn.
En bij de armen was het nog altijd brij van rogge of haver, met rapen en bonen en
soms stoofpot met vet schapevlees of kool met spek. Men kreeg over het algemeen
wel de buik vol, en meer dan dat, maar van verfijning was weinig sprake.
Men moet hierbij echter bedenken, dat Nederland maar een klein uithoekje was
van het grote Europa, dat wij geen hof van koning of kerkvorsten hadden en derhalve
ook weinig mogelijkheden om een culinaire cultuur tot bloei te brengen. Onze adel
was doorgaans eenvoudige landadel, wij waren in wezen een volk van burgers, boeren
en kleine luyden, wars van pompeusheid en uiterlijk vertoon, wantrouwig tegenover
alle uitbundigheid.
In de zuidelijke Nederlanden lag dat wat anders. Daar had eerst het Bourgondische,
later een Habsburgs hof geresideerd in rijke steden als Gent, Mechelen en Brussel,
daar had men een wat royalere kijk op het leven en van oudsher meer contacten met
de Latijnse wereld. Er was meer gusto voor pracht en praal. Geen wonder, dat het
eerste Nederlandse kookboek ook in de zuidelijke Nederlanden is verschenen: Een
notabel boexcken van cokerijen van Thomas van der Noot, in 1510 in Brussel gedrukt.
En daarin komt voor een recept van karper in een saus met peperkoek, een
Middeneuropees gerecht, afkomstig uit Polen of Hongarije, geliefd aan het hof van
de vijftiendeeeuwse Hongaarse koning Matthias Corvinus, dat bewijst hoe
internationaal de keuken toen al was. Ook onze grote rechtsgeleerde Hugo de Groot
had dit gezien. In zijn boek Vergelijking der Gemenebesten merkt hij op, dat er in
de zuidelijke Nederlanden beter en fijner gegeten werd dan in de noordelijke.
Hóe goed blijkt uit een van de belangrijkste kookboeken die in de Nederlanden
gedrukt zijn: Ouverture de Cuisine van Lancelot de Casteau uit Bergen in
Henegouwen, die in de zestiende eeuw chefkok was aan het hof van drie
prins-bisschoppen van Luik. In 1604
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is dit in Luik uitgegeven door Léonard Streel. De Casteau begint met deze verrassende
aanhef: ‘Aangezien vele dames zich gaarne naar de keuken begeven en men er ook
velen vindt die beter koken dan menige kok en op vele manieren, daarom een kleine
Ouverture om aan deze dames te behagen.’
Men vindt in dit kookboek, dat in de loop van de zestiende eeuw moet zijn
geschreven, vele verrassingen. Zo is ook dit internationaal. Lancelot vermeldt niet
alleen gerechten die duidelijk van Franse herkomst zijn, maar ook Italiaanse, Spaanse,
en Hongaarse. Men mag dan ook aannemen, dat in die tijd niet alleen kunstenaars
en musici Europa rondreisden om bij de hoven een beschermer en emplooi te vinden,
maar ook koks. Helaas is daar vrijwel niets van bekend. In elk geval was Lancelot,
en ook het prins-bisschoppelijk hof, internationaal georiënteerd, zoals ook blijkt uit
de wijnen die vermeld worden: Malvasia uit Kreta, wijn van de Canarische Eilanden
(in die tijd zeer hooggeschat), uit Jerez de la Frontera en Gibraltar, uit Hongarije,
Griekenland en Kroatië, Duitse uiteraard, en Franse uit Bordeaux en Poitou, uit
Bourgogne, Champagne en van de Rhône-oevers.
Veel recepten komen ons bekend voor, zoals groentetaarten met verse kaas, sauzen
van wijn en bouillon, die met eieren worden gebonden, patrijs met druiven, ravioli
met spinazie, en een sabayon van eieren en Spaanse wijn.
En het meest verrassende zijn wel vier zeer bruikbare aardappelrecepten. Eén van
in de schil gekookte aardappels, waarvan de plakken met gesmolten boter worden
overgoten, één van plakken aardappel, in boter met marjolein gestoofd en daarna
overgoten met geklopte eieren en wijn en nog even nagestoofd, één van plakken
aardappel met Spaanse wijn, nootmuskaat en boter gestoofd, en ten slotte gepofte
aardappels met munt, peper en een drupje azijn.
Lancelot was hierin zijn tijd ver vooruit, want pas in 1588 was de aardappel als
geschenk van de Zuidnederlandse botanist Clusius in de zuidelijke Nederlanden
gekomen, en het zou nog meer dan twee eeuwen duren voor deze Peruviaanse knol
algemeen geaccepteerd werd. Ook de prins-bisschoppen wisten van overdadige
feestmalen. Bij een banket in 1557 werd weer een eindeloze rij van gebraden vogels
opgediend, zwaan, patrijs en snip, reiger, kapoen en kraanvogel, verder nog hert en
wildzwijn, kalf, geit en varken, tussendoor nog wat oesters en kreeften, forel en
tarbot, kaviaar (afkomstig uit Venetië), gevulde duifjes, gerookte ossetongen en
varkenskop in gelei en als dessert marsepein en marmelade, zoete geleien bereid met
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vislijm in alle kleuren, de blauwe gekleurd met indigo, beignets en feuilleté-gebakjes,
geconfijte vruchten. En als tafelversiering waren er beeldhouwwerken van boter,
voorstellende Adam en Eva in het paradijs, het tragische liefdespaar Pyramus en
Thisbe, Diana met haar nimfen en jachthonden en twee ‘wilden’ die elkaar met
knotsen te lijf gaan.
Lancelot is betrekkelijk zuinig met specerijen, geeft geen bizarre en smakeloze
combinaties, schrijft, waar het nodig is, bepaalde hoeveelheden voor, en heeft oog
voor kleine elegante versieringen, zoals een takje rozemarijn in een schaaltje roomvla
met rozewater.
Opmerkelijk is ook, dat hij feuilleté-gebak ‘Spaans’ noemt - de Arabisch-Moorse
herkomst was toen nog niet vergeten.
Welbeschouwd is Lancelots kookboek één van de aardigste kookboeken uit de
zestiende eeuw, en nog steeds bruikbaar, en zéker een kookboek dat in die tijd
interessante nieuwe wegen insloeg. Wegen, die nog steeds niet zijn doodgelopen.
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Hoofdstuk VII
De Franse keuken neemt de leiding
Grote koks, nieuwe genietingen en gastronomische verfijningen, de
aardappel redt het volk.
De zeventiende eeuw was voor enkele landen één van de meest glorieuze, voor andere
rampzalig. De Dertigjarige Oorlog met zijn ongehoorde verschrikkingen liet de Duitse
landen in 1648 totaal ontredderd achter en het zou een eeuw duren voor men daar
overheen kwam. De bevolking zocht troost en toevlucht thuis en in de kerk. In een
stevige, gut-bürgerliche Küche die een aangenaam verzadigd gevoel geeft, in
gezamenlijk muziek maken in de huiskamer, en zich 's zondags laten stichten in de
kerk door een degelijke preek en de plechtige majesteit van wonderschone kerkorgels.
In Engeland had men in 1649 koning Karel I aan de kant gezet en onthoofd, er
was een bittere strijd ontbrand tussen de aanhangers van het koningshuis, de cavaliers,
en de strenge, sobere puriteinen. Dat vormde geen belemmering voor het verschijnen
in 1655 van een kookboek The Queens Closet Opened (Opening van het kastje van
de koningin), dat werd aangekondigd als een boek met recepten van de weduwe van
de onthoofde Karel, de Franse prinses Marie-Henriëtte. Dit boek had echter weinig
koninklijks, het was bedoeld voor de burgerhuisvrouw, het gaf Engelse, traditionele
recepten, van taarten, gebak, pies, gekookt vlees en inmaak, en verder vele
huismiddeltjes en huishoudelijke tips. In 1660 echter, na de Restauratie, kwam Karel
II op de troon, die het leven zeer wel wist te genieten. Hij moet, volgens de verhalen,
meer dan honderd kinderen hebben verwekt bij zijn diverse maîtresses, helaas niet
bij zijn vrouw. Engeland - althans het rijke deel der natie - ging een vrolijke tijd
tegemoet, en men keek meer en meer naar het grote Frankrijk van Lodewijk XIV als
het op eten aankwam, nam Franse koks in dienst of stuurde Engelse koks voor een
leertijd naar Frankrijk, en gapte voor Engelse kookboeken
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onbekommerd uit de Franse. Het interessantste kookboek, dat in de zeventiende eeuw
in Engeland verscheen, was Acetaria (Zure dingen), van de tuinbouwdeskundige
John Evelyn (1699), gewijd aan groenten en salades. Dit was iets nieuws. Engeland
kende nauwelijks groenten, Karel II liet voor zijn zielige ziekelijke vrouw Catharina
van Braganza, Hollandse tuinders overkomen om in de paleistuin fijne groenten en
vooral frisse kropsla te telen. Trouwens, al sinds de Middeleeuwen kwamen er verse
groenten uit Holland naar Engeland. Maar John Evelyn leerde de Engelsen groenten
telen en klaarmaken, en voor salades geeft hij de goede raad: ‘Alles moet zijn juiste
plaats hebben, zoals de noten in een muziekstuk, waarin niets mag schuren of krassen.’
De opzienbarende pasteien met levende vulling, die in Europa langzamerhand
verdwenen waren, bleven in Engeland nog geliefd, zoals blijkt uit een recept uit 1660
voor een pastei met levende kikkers, die na het aansnijden kwakend over tafel
sprongen. Maar dit was bedoeld als ondeugend grapje, want daarbij werden de dames
aan het schrikken gemaakt, die dan met kokette gilletjes en opgetrokken rokken op
de stoelen sprongen.
Italië had met de Renaissance de aardse genoegens van het leven herontdekt, en
gaf die niet meer prijs. Ondanks alle ruzie en gekrakeel tussen de paus en kleine
potentaatjes maakte men zeer goede sier. Men genoot van het leven in briljante
feesten, waaraan ook het gewone volk deel kon hebben, er werd geschilderd, gedicht,
muziek gemaakt dat het een lieve lust was en na de opbloei van de Renaissance
stabiliseerde zich de kookkunst tot wat wij kennen als Italiaanse keuken.
Het merkwaardige is, dat zich daarbij meer verscheidenheid ontwikkelde in
horizontale zin, de verschillende regionale keukens, dan in verticale: tussen wat er
door de rijken, de adel, de prelaten, werd gegeten en het eenvoudige ‘werkende’ volk
waren de verschillen aanmerkelijk minder groot dan elders in Europa. Zowel aan het
hof als in de volksbuurten van Napels werd pizza gegeten, en allerwegen, bij arm en
rijk, kwam macaroni op tafel.

Nederland
Voor Nederland was de zeventiende eeuw de veelbezongen Gouden Eeuw - de eeuw
van steeds verder reikende expansie, van de stich-
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ting van een koloniaal rijk, van het groeien naar een wereldhandel, en ook van een
grote schilderkunst en literatuur - al is die in ons onpoëtische land een zaak van
literatuurhistorici geworden. Wie kent nog de werken van Hooft en Huygens en van
de prins der dichters, Vondel? De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, aan
Habsburgse heerschappij ontworsteld, werd een land van welvarende steden, groeiende
kapitalen en rijke burgers, die hun geld liever besteedden aan zware meubelen en
schilderijen dan aan de vluchtigheid van muziek. Die statige huizen bouwden, zich
kleedden in fluweel en kant, er overvloedig van aten en dronken, maar liever een
degelijke keukenmeid in de keuken hadden dan een al te royale en fantasierijke kok,
en die nimmer vergaten de strenge God van Calvijn nederig te danken voor al het
goede maar ondertussen wel, net als Cromwell, hun kruit droog hielden.
De buik kwam rond, maar niet met elegante liflafjes, de verleidingen van de
‘likduivel’ moesten dapper worden weerstaan. De boter werd gul gesmeerd, de kaas
dik gesneden, maar zuinige huismoeders zeiden wel: ‘Zuivel op zuivel is het werk
van de duivel.’
Zo groeide er in Nederland een stoere burgerkeuken en kreeg een aristocratische
culinaire cultuur in dit land zonder autoritaire vorst met een op prestige gericht hof,
zonder hoge adel of prelaten, geen kans.
Tegen het einde van de zestiende eeuw kwam er uit de zuidelijke Nederlanden,
die onder Habsburg gebleven waren, een stroom vluchtelingen naar het noorden vooral om godsdienstige redenen - die onze cultuur en vooral onze taal sterk hebben
beïnvloed. Deze zuidelijke Nederlanders kwamen uit een land, waar - zoals ook Hugo
de Groot duidelijk had gezien - beter en verfijnder gegeten werd dan in het noorden.
Men had daar ten slotte de hoven gehad van Bourgondiërs en Habsburgers en dè
prins-bisschop van Luik en een hofcultuur straalt altijd naar beneden uit. Er is nog
nooit diepgaand onderzocht in hoeverre deze stroom zuiderlingen met hun liefde
voor het goede leven de Nederlandse eetcultuur heeft beïnvloed - dat zou een
interessante studie kunnen worden. Maar we mogen wel aannemen dat ze in het
Noordnederlandse levenspatroon wat zwier en smaak voor het goede leven hebben
gebracht.
Een gegoede Hollandse koopmansfamilie schaarde zich 's morgens aan het ontbijt
van verse broodjes van fijn wit tarwemeel - grof bruinbrood was voor boeren en
eenvoudige ambachtslieden - met malse boter en vette kaas, kannen melk en bier,
en in de zomer verse vruch-
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ten, aardbeien met room, kersen of pruimen. Maar ook toen al voerde Holland zijn
beste boter en kaas uit naar het buitenland.
Voor de hoofdmaaltijd werd de tafel mooi, maar degelijk gedekt met zwaar Vlaams
linnen, tinnen borden, messen en lepels - vorken kwamen pas tegen het einde van
de zeventiende eeuw in gebruik, men vond ze aanvankelijk aanstellerig en overdreven.
De mannen namen de grote zwarte hoed af, hielden die half voor het gezicht terwijl
het gebed uitgesproken werd, daarna ging die weer op, want aan tafel behoorde men
behoorlijk gekleed te zijn, en de meid kon de potagie in de tinnen soepterrine op tafel
zetten. Dit was doorgaans een stevige soep van kip of ander vlees, soms met brood
gebonden, ook wel met fijngewreven peulvruchten, dikwijls ook met balletjes of
saucijsjes. Soms was het een soort dunne hutspot van knolletjes of wortelen met
grutjes en uien of kool en 's winters kookte men er wel gedroogde pruimen in of
appeltjes, en men bracht het geheel op smaak met peper en azijn, vaak ook met
gemberpoeder en een flinke klont boter. 's Zomers ook met verse tuinkruiden. Als
tweede gerecht een hoofdschotel van vlees of vis. Betrekkelijk zelden vers vlees,
doorgaans kwam dit uit de pekelkuip. 's Winters werd het gestoofd met gedroogde
vruchten, het werd sterk gekruid met peper en andere Oosterse specerijen, en men
deed er ook wel stroop in. De kille nattigheid en scherpe wind van ons klimaat doen
zoeken naar calorieën en zoetigheid. Verse vis gold als grote lekkernij en was ook
vrij zeldzaam, zeker als men niet vlak bij een vissershaven woonde. Meestal at men
zoute vis of stokvis. Als derde gerecht werd er een groenteschotel gegeten, ‘warmoes’
zoals kool, spinazie, maar ook wel een salade van kropsla, andijvie, komkommer,
waar dan enige speelsheid bij betracht werd door het toevoegen van bloemen, blauwe
bernagie, goudsbloemen, rozeblaadjes, Oostindische kers. In het seizoen ook asperges
en artisjokken. Men gebruikte deze groenten ook wel als vulling van een taart groentetaarten zijn niets nieuws, ze hoorden bij het zeventiende-eeuwse menu. En
als het kermis was kwamen er eierpannekoeken en poffertjes als dessert.
Nederland was een land van ‘warmoezeniers’ en er werd in Nederland vrij veel
groente gegeten, 's zomers vers, 's winters bewaargroenten of groenten uit het pekelvat,
die helaas uit voedingsoogpunt waardeloos zijn. Van officiële medische zijde stond
men echter in Nederland heel aarzelend tegenover groenten, en vooral tegenover
fruit. In Frankrijk en Italië was men, ook in de zestiende en zeventiende eeuw, op
dit punt veel vooruitstrevender. De Am-
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sterdamse praktizijn (arts) S. Blankaart publiceerde in 1683 zijn boek De borgerlijke
tafel, om lang gesond en sonder ziekten te leven. Goedgunstig noemt hij enkele
groenten, zoals bieten, rapen, postelein, niet verwerpelijk. Radijs beschouwt hij als
heel gezond, vooral voor lijders aan scorbuut, populair scheurbuik genoemd. Deze
ziekte was in die tijd zeer algemeen, juist doordat men vooral 's winters te weinig
verse groenten at, en daardoor een ernstig gebrek aan vitamine C kreeg. Maar daarvan
had deze praktizijn uiteraard nog geen idee, hij had kennelijk ondervonden dat de
eerste radijs in het voorjaar de verschijnselen van scorbuut deden verminderen. Ook
asperges vond hij hiervoor zeer heilzaam. Artisjokken achtte hij goed om de
jonggetrouwden wat tegemoet te komen (ze golden als krachtig lustopwekkend
middel). Kool kon er ook mee door, evenals spinazie en selderij. Maar hij fulmineert
tegen de gewoonte om sla met azijn aan te maken, want daaraan zijn volgens hem
vele ziekten, ook scorbuut, te wijten. Sla moest volgens hem worden aangemaakt
met olie, wat zout en groene tuinkruiden. Fruit is bij hem verdacht, men moet er
voorzichtig mee zijn. Allerlei bessen en ook kersen kunnen maar het beste op alcohol
worden ingemaakt om ze onschadelijk te maken, appels doen het minste kwaad als
ze al een beetje rimpelig worden, en sinaasappels en citroenen acht hij zéér schadelijk
(de man had waarschijnlijk een hekel aan zuur). Bij perziken en abrikozen moet men
- volgens hem - eigenlijk een glas Franse wijn drinken.
De kost van de eenvoudige burger verschilde maar weinig van die van de rijke
kooplui, was alleen wat minder gevarieerd en de boeren aten wat de boerderij
opleverde: brood, boter, kaas, spek, eieren en een enkele keer vlees. 's Zomers
groenten, en om te drinken melk en karnemelk. Voor de jongelui van de burgers
werd goed gezorgd: in de verschillende universiteitssteden, zoals Groningen, Leiden
en Harderwijk, bestonden er bursa's, waar de studenten konden eten en daar kwam
stevige, zij het wat eenzijdige kost op tafel. Brood, boter en kaas in overvloed, elke
dag vlees, meestal in stoofpotten, een of twee keer per week vis, verder erwten en
bonen, maar (te) weinig groenten, 's zomers wel sla en gestoofde groenten in het
‘potvlees’.
Wie er echt heel slecht aan toe waren, dat waren de arme drommels die met hun
zeilschepen de wereldzeeën bevoeren en de kostbare specerijen uit Indië haalden en
zorgden dat de pakhuizen in Amsterdam en Rotterdam vol kwamen. Scheepskost in
de rijke Gouden Eeuw was gruwelijk. Daar was ook niet veel aan te verhelpen. De
schepen waren klein en maanden onderweg, conserverings-
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methoden beperkten zich tot pekelen. Zo ging er mee aan boord: harde
scheepsbeschuit, gezouten vlees (een pond per dag per man), stokvis, zoute haring,
gort, grauwe erwten, bonen, kaas en spek. Bier en brandewijn voor de manschappen,
Franse wijn, gerookte ham, boter voor de officieren of voorname passagiers.
Tot Kaap Finisterre was er voldoende bier, daarna moest men het met water doen.
Geen verse groenten, geen fruit. Begrijpelijkerwijs was de ergste plaag aan boord
de scorbuut, die zich manifesteerde in bloedend tandvlees en loszittende tanden. Bij
een dieet van harde scheepsbeschuit, spek en gezouten vlees moet dit een marteling
geweest zijn. Gelukkig was er, als men heelhuids Kaap De Goede Hoop bereikte,
enig soelaas te vinden. Jan van Riebeeck had daar in 1652 de Kaapkolonie gesticht
en daar waren verse groenten en fruit, vooral de zeer heilzame (ondanks de
veroordeling van Blankaart) citroenen en sinaasappels te krijgen, die scorbuut snel
konden genezen.
De treurige eettoestanden aan boord verbeterden in de loop van de achttiende
eeuw, doordat de schepen groter werden, waardoor men levend vee kon meenemen
en zodoende over vers vlees beschikken. Maar vooral omdat men de zuurkool had
ontdekt, een volmaakt voedsel voor lange reizen omdat het weinig plaats inneemt
en rijk is aan vitamine C, en later de aardappel.

Le Grand Siècle
De regeringsperiode van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, die geduurd heeft van
1643 tot 1715, bijna driekwart eeuw, is voor Frankrijk de glorieuze Grand Siècle
geweest, de Grote Eeuw, waarin de Franse cultuur, architectuur, literatuur, muziek,
schilderkunst een naar alle kanten uitstralend hoogtepunt bereikte.
En waarin voor de gastronomie de basis is gelegd voor een kookkunst die sindsdien
norm is gebleven in onze Westerse wereld.
De eeuw was begonnen met de regering van Lodewijk XIII, zoon van de in 1610
vermoorde Hendrik IV. Toen Lodewijk in 1617, als jongen van zestien jaar, de
regering moest aanvaarden was hij daarop door zijn moeder, Maria dei Medici, een
harde, heerszuchtige vrouw, die de jongen voortdurend kleineerde en vernederde,
zeer slecht voorbereid. Hij had geen zelfvertrouwen, was achterdochtig en bang voor
zijn hovelingen, ‘heild noch van vrouwen, noch van honden’, zoals zijn biograaf
schreef. Regeren liet hij over aan de formidabele kardi-
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naal Richelieu (de man die het tafelmes met afgeronde punt invoerde, omdat hij
messen met een scherpe punt te agressief vond aan tafel, misschien was hij ook bang
voor steekpartijen), en zelf verkeerde hij het liefst met zijn eenvoudigste onderdanen.
Hij was echter lang niet dom en had twee rechterhanden, hij kon alles, van paarden
beslaan tot klokken repareren. Een braaf man, die geen koning had moeten worden
maar kok, want zijn grote liefhebberij was koken. Hij stond graag in de paleiskeuken
en op reis maakte hij in landelijke herbergen zijn eigen maaltijden klaar. Hij kon
vlees larderen, kookte een kostelijke pot-au-feu, kende honderd manieren om eieren
te bereiden en maakte heerlijke confituren. Helaas heeft niemand zijn recepten
opgetekend, want koken beschouwde men niet als passend voor een koning.
Toch zal die daadwerkelijke belangstelling voor de kookkunst zeker een stimulans
geweest zijn voor de grote doorbraak in de Franse keuken in het midden van de eeuw.
Ook zijn vrouw, de Spaanse infanta Anna, heeft nog een waardevolle bijdrage
geleverd, althans haar Spaanse koks, die de roux in Frankrijk introduceerden, het
mengsel van boter en min of meer bruin gefruite bloem om soepen en sauzen te
binden, dat nog altijd dienst doet, ook al heeft de nouvelle cuisine geprobeerd de
roux uit te bannen.
De keukenmeester, die aan het begin heeft gestaan van de nieuwe ontwikkeling
en de Franse keuken uit Middeleeuwen en Renaissance naar nieuwe tijden heeft
gevoerd was de sieur François-Pierre de la Varenne. Koks kwamen niet zelden uit
de kleine landadel. Over zijn jeugd en leertijd is weinig bekend, waarschijnlijk is hij
koksmaatje geweest in de keukens van de koningin Maria dei Medici en heeft daar
één en ander opgestoken van haar Florentijnse koks. Tegen het midden van de eeuw
was hij écuyer, hoofd van de keukens, van de markies d'Uxelles, maarschalk van
Frankrijk, in zijn kasteel in Chantilly. De náam van de markies is onsterfelijk
geworden door de duxelles, een uitvinding van La Varenne, later naar diens werkgever
vernoemd. Het bestaat uit een mengsel van fijngehakte champignons, gefruit met
sjalotten, peterselie, zout en peper, gebonden met room (in latere varianten komt er
ook witte wijn bij) en het werd en wordt nog altijd gebruikt als sausbasis of als
vulling.
Een typisch La Varenne-recept, want hij heeft champignons, truffels en andere
paddestoelen uit de boerekeuken in de ‘grote keuken’ gebracht. In 1651 verscheen
zijn kookboek Le Cuisinier François, een woordspeling van zijn eigen voornaam en
de manier waarop in de
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zeventiende eeuw français werd gespeld. Het was het eerste belangrijke Franse
kookboek na Le Viandier van Taillevent en het gaf een geheel nieuwe richting aan.
Niet alleen was het in duidelijke taal geschreven en vermeldde het nauwkeurige
hoeveelheden, het legde ook een verbinding tussen oude Franse tradities en wat
Franse koks van hun Italiaanse collega's hadden geleerd. Ook wijdde het uitvoerige
aandacht aan groenten, waarvoor, tijdens de regering van Hendrik IV, Olivier de
Serres belangstelling had gewekt. Zo heeft hij definitief gebroken met een keuken
die voornamelijk op kwantiteit en vertoon van overdaad was gericht, en een nieuwe
kookkunst gebracht, lichter, gevarieerd, met vooral aandacht voor de eigen smaak
van het voedsel. Kortom een moderne keuken waarop koks tot in onze tijd en tot de
stormachtige technologische ontwikkeling van onze dagen hebben kunnen
voortbouwen. Zijn kookboek is tot ver in de achttiende eeuw achtmaal herdrukt en
ook in het Italiaans vertaald. Wat de Italianen de Fransen hadden geleerd, kwam in
veredelde vorm weer terug.
Italiaanse invloed in La Varenne's recepten blijkt vooral uit het combineren van
zoet en zuur en uit het gebruik van fijne likeuren - kruiden- en vruchtenlikeuren
waren een Italiaanse Renaissance-uitvinding. Hij geeft verrassend korte kooktijden
voor groenten en heel nieuw was ook zijn aandacht voor een gezonde voeding. Met
smakelijke en goed bereide gerechten, zo schrijft hij in zijn voorwoord, wilde hij de
gezondheid van zijn lezers dienen en hij adviseert om liever een redelijk bedrag te
besteden aan goed voedsel om de gezondheid te behouden dan aan medicijnen om
die weer terug te krijgen. Een zeer modern standpunt. Veel van zijn recepten kunnen
zo in onze keukens gebruikt worden. Zoals dat van een taartbodem van bladerdeeg,
gevuld met kleine stukjes kip, gehakte pistachenoten en wat krenten en geroosterde
pijnpitten, in een saus van ingekookte kippebouillon, gebonden met eierdooiers. Of
van grote champignons, gevuld met fijngehakte ham, broodkruim en peterselie.
Helaas heeft zijn werk hem geen onbezorgde oude dag gegeven. Hij is na de dood
van de markies arm en vergeten in Dijon gestorven.
Een tweede belangrijke figuur was Nicolas de Bonnefans, kamerdienaar van
Lodewijk XIV. Drie maanden per jaar was hij aan het hof, de rest van de tijd op zijn
landgoed en verzorgde hij zijn moestuin en boomgaard. In 1651 verscheen anoniem
zijn eerste boek Le Jardinier françois (de Franse hovenier). Hierin geeft hij niet
alleen adviezen aan hoveniers, maar ook recepten voor het inmaken van de vruchten
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die een goed verzorgde boomgaard schenkt. Al tuinierende kreeg hij steeds meer
liefhebberij in gastronomie, en zo schreef hij een tweede boek Délices de la campagne
(Heerlijkheden van het land). Het eerste deel, over brood bakken en dranken bereiden,
droeg hij op aan de dames mesnagères, de huisvrouwen. Het tweede, over groenten,
aan de orde der Capucijnen, omdat juist die kloosterorde veel aan tuinbouw deed.
En het derde, over vlees en vis, aan de maîtres d'hôtel, belangrijke functionarissen
in een rijke huishouding, verantwoordelijk voor alles wat met eten en drinken te
maken had. Ook De Bonnefans ging terug naar de bron, eenvoud en eerbied voor de
eigen smaak van wat men verwerkt. Gezonde logica waarnaar men na overdaad en
bizarre overdrijving altijd weer terugkeert. ‘Gezonde soep,’ zo schrijft hij, ‘moet van
goed vlees getrokken worden, en zijn smaak ontlenen aan concentratie, niet aan een
overdaad van kruiden. Koolsoep moet smaken naar kool, preisoep naar prei.’
Zijn recept voor jonge tuinboontjes, kort en in weinig water gekookt, klontje boter
erdoor, opgediend met wat verse room, bonekruid en plakjes gebakken spek, is
voorbeeldig, klassieker kan het niet.
Als derde vernieuwer was er de ietwat geheimzinnige schrijver die publiceerde
onder de initialen L.S.R., waarschijnlijk de sieur L.S. Robert, officier de bouche,
chef-kok. Zijn boek L'art de bien traiter (De kunst om goed te ontvangen), verscheen
in 1674. Een goede kok, maar een kleinzielig mens. Hij had veel geleerd van zijn
grote voorganger La Varenne, en heeft deze schaamteloos geïmiteerd, maar hij heeft
dezelfde La Varenne ook belachelijk gemaakt en op kinderachtige manier gegrepen
op wat minder geslaagde recepten. Een oud verhaal: de nieuwe generatie die wel
profiteert van de wegen die de oude heeft opengelegd, maar dit niet wil erkennen.
Vele van zijn recepten kunnen zó op de kaart van een sterrerestaurant. Zoals tarbot,
gepocheerd in witte wijn met wat verjus (sap van onrijpe druiven), met ui, plakken
citroen en sinaasappel, zout, tijm, rozemarijn en laurier, en opgediend op een schotel
met servet, gegarneerd met citroen, peterselie en een pas ontloken bloem, en daarbij
een lichte vinaigrette.

De Zonnekoning
De verfijnde en op eenvoud gebaseerde kookkunst van La Varenne, De Bonnefans
en Robert was echter haar tijd vooruit en wees al naar
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de achttiende eeuw. De eeuw van de lichte, frivole elegance van de Rococo, maar
ook de eeuw van de Verlichting en het rationele denken. Van sierlijke menuetten en
galante avonturen, maar ook van de bewustwording van het volk en het begin van
de exacte wetenschappen. In elk geval was deze kookkunst niet besteed aan de man
die de ziel en stuwkracht was van de Grand Siècle, de zonnekoning Lodewijk XIV,
die van de overdadige krullen van zijn allongepruik tot de rode hakken van zijn
schoenen een man was van de zeventiende eeuw, van de feestelijk-statige Barok met
zijn rhetoriek en gestileerde emoties, exuberantie in uiterlijke vormen en ceremonieel.
Zijn maaltijden waren dan ook vertoningen van rijke overdaad en ze moesten, zoals
alles in zijn leven, dienen tot meerdere glorie van zijn koningschap en persoon. Er
waren drie etappes in het protocol: au petit couvert, waarbij Lodewijk alleen zat aan
tafel in een kamer met hovelingen en personeel, au grand couvert, met zijn hele
familie, onwettige kinderen (maar niet hun moeders, die hoorden in bed, niet aan
tafel), eventuele gasten en een stoet van hovelingen er omheen, en en public, wat
een hele vertoning was, de koning op een podium aan tafel, omringd door een
uitgebreide hofhouding en bewonderend bekeken door een menigte toeschouwers
die voor deze gelegenheden vrij toegang had tot de grote paleiszaal. De tafel was
uitbundig gedekt met prachtig zilveren en gouden vaatwerk, porselein en kristal. Er
was muziek van zijn eigen hofmuzikanten, schetterende fanfares, of de strelende
klanken van zijn beroemde 24 violons. En alles verliep volgens een zorgvuldig
georganiseerd ceremonieel, waarin ieder zijn eigen, vaak minieme taak had. Zo
vormden deze maaltijden een onderdeel van zijn politiek: Lodewijk haalde zoveel
mogelijk van de landadel naar het paleis in Versailles, om te voorkomen dat er op
die verre kastelen eigenwijze potentaatjes zouden komen die zijn almacht konden
bedreigen. En om ze bezig te houden creëerde hij allerlei erebaantjes voor ze, waartoe
ook het dienstdoen bij tafelceremonieel behoorde.
Lodewijk was geen fijnproever, maar een veelvraat met onverzadigbare eetlust.
In onmatig zwelgen zag hij een bewijs van kracht en mannelijkheid en die vertoonde
hij graag aan zijn onderdanen. Voor hem geen nieuwe, lichte keuken en ook een
verfijning als eten met een vork wees hij af. Lodewijk at met zijn vingers, maar deed
dat wel in stijl en zonder morsen. Zijn schoonzuster, Charlotte van de Pfalz, vermeldt
in een brief met ontzag wat hij tot zich nam als hij slechts een lichte maaltijd
gebruikte: vier volle borden met verschillende soe-
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pen, een hele fazant, een patrijs, een bord salade, twee dikke plakken ham, schapevlees
met knoflook, gebak en ten slotte fruit en harde eieren.
Geen wonder dat Lodewijk na zijn veertigste met zijn gezondheid ging tobben en
dat bij de balseming na zijn dood bleek dat zijn maag driemaal zo groot was als
normaal. Maar een drinker was hij niet. Hij hield van een goede Bourgogne, maar
verdunde die met water.
En al had Robert dan in het voorwoord van zijn boek geschreven, dat het afgelopen
was met de overdaad aan ragouts en ratjetoes, met bergen vlees en zwaar gekruide
dikke soepen, en dat het om raffinement ging en verzorgd opdienen, de dichter Nicolas
Boileau (1636-1711) beschrijft toch een diner, waarbij als hoofdschotel na de soepen,
de tussengerechten, de vis, en vóór de pasteien van gevogelte en het dessert van
roomvla, gebak, marsepein en fruit een schotel werd opgediend van een hele gebraden
haas, geflankeerd door zes kippen en drie konijnen (‘nog geurend naar kool,’ schrijft
hij), een ketting van leeuweriken en zes duiven. En in een leerboek voor chef-koks,
L'Escole Parfaite des Officiers de Bouche (1662), wordt het volgende menu als
voorbeeld gegeven:
Entree: brood en wijn, sinaasappelsalade, gevulde paling, kalfskop, ossetong,
timbaal van kapoeneborst.
Soepen: patrijzesoep met kool, pompoensoep, wildsoep met gevulde
komkommers en pasteitjes.
Eerste gang: jong konijn, kip, kleine vogeltjes, kwartelpastei, geitevlees met
zuring.
Tweede gang: piepkuiken met rozijnazijn, konijn met sinaasappel, speenvarken,
koude mussepastei.
Dessert: drie soorten gelei, drie soorten taart, amandelen en noten, verse kaas,
kleine gebakjes.

Zeer begrijpelijk dat de minerale bronnen, eens zo geliefd bij de Romeinen en lang
verwaarloosd, weer in de mode kwamen om de gemaltraiteerde lever en ingewanden
weer wat op orde te brengen. Want koks kunnen wel een ‘nieuwe’, lichtere keuken
creëren, de mens zal altijd, als hij de kans krijgt, meer eten dan goed voor hem is,
en nergens is conservatisme groter dan als het om eten gaat.
Hoe belangrijk in deze eeuw van ceremonieel een goede gang van zaken was leert
ons de tragedie van Vatel. Vatel, een Zwitser die eigenlijk Fritz-Karl Watel heette,
was geen kok, zoals vaak gedacht wordt, maar maître d'hôtel bij de prins de Condé,
één van de grootste
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veldheren van Frankrijk, op zijn kasteel bij Chantilly. Op een aprildag in 1671 gaf
Condé een feest, waarop ook de koning was uitgenodigd, voor in totaal drieduizend
gasten. Vatel had al weken slapeloze nachten gehad om dit goed te laten verlopen maar helaas, het ging mis. Madame de Sévigné (1626-1696) aan wier brieven aan
haar dochter het nageslacht de sappigste verhalen uit de Grand Siècle heeft te danken,
was ook aanwezig en deed er uitvoerig verslag van. De tuin en het terras waren
verlicht door lampions en de volle maan, allerwegen geurden narcissen. Maar er was
te weinig vlees, twee tafels moesten het zonder doen. Toen het vuurwerk, dat
dertienduizend francs kostte, zou worden afgestoken, kwam er een nevel op, die het
totaal bedierf. Om vier uur 's morgens zou de vis bezorgd worden voor het diner van
die dag, maar er kwam slechts één visboer opdagen met twee manden vis. Dat was
de laatste slag voor de arme Vatel. Hij ging naar zijn kamer en stortte zich in zijn
degen. Twee uur later, toen de rest van de vis arriveerde, vond men hem, levenloos
en badend in zijn bloed. De koning betuigde zijn leedwezen en verklaarde dat hij
vijf jaar lang niet meer op Chantilly zou komen om de huishouding de kans te geven
van dit drama te bekomen. De ene helft van de gasten roemde de moed van Vatel
om zijn eer te redden, de andere helft vond dat een goede maître een oplossing voor
alle problemen had moeten vinden.

De nieuwe eeuw
1 September 1715 verscheen voor een venster van het paleis in Versailles een heraut
met zwart bepluimde hoed en verkondigde met luide stem de dood van de koning.
De laatste jaren van zijn leven was Lodewijk geplaagd door een spijsvertering die
het al te zwaar te verduren had gehad en een steeds slechter wordend gebit. Maar
zijn laatste officiële maîtresse, madame de Maintenon, met wie hij na de dood van
zijn gemalin in het geheim was getrouwd, had hem liefderijk verzorgd. Met haar
chef-kok Monthier had zij zachte kostjes voor hem bedacht, zoals kalfsvlees en vis
in een blanke, romige saus, uitgevonden door de kok van de bankier Louis de
Béchamel, de nog altijd over de hele wereld geliefde béchamelsaus.
Lodewijks achterkleinzoon, Lodewijk XV, volgde hem op, maar aangezien die
pas vijf jaar was werd een neef van de overleden koning, Philippe d'Orléans, zo lang
regent. Philippe was een man van een
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verre van onberispelijke levenswandel, maar hij had wél smaak, op elk gebied. De
gestrengheid van de laatste jaren aan het hof van Lodewijk XIV vervloog als belletjes
in een glas Champagne. Gedaan was het met de plechtstatige diners met stoeten
bedienden en hovelingen. Philippe prefereerde intieme soupers in de met rode zijde
bespannen salons van het Palais Royal, waar karossen de schoonste dames van Parijs
aanvoerden, in ruisende Lyonese zijde, met maskertjes voor het gepoederde gelaat
opdat het grauw in de straten hen niet zou herkennen. En de koks van Philippe kregen
hun kans om lichte, verfijnde schotels te creëren voor mensen die dit wisten te
waarderen. Ook de jonge koning Lodewijk XV, die uit geheel ander hout gesneden
was dan zijn autoritaire en statige overgrootvader, was een man van voortreffelijke
smaak. Hij kon zich echter evenmin als zijn voorgangers onttrekken aan de plicht
om zich al etende aan zijn onderdanen te vertonen. De leden van de koninklijke
familie aten apart, en als de deuren voor het volk werden geopend ontstond er een
heen-en-weer-geloop van de eetzaal van de koning naar die van de koningin, de
dauphin en de prinsessen. Want men mocht wel kijken, maar niet blijven staan.
Casanova beschrijft in zijn Mémoires hoe de koningin Maria Leczinska alleen aan
tafel zat, omringd door twaalf hovelingen en een groep dienaren. Devoot, de ogen
op het bord gericht, zat ze te eten en de enige conversatie bestond uit een opmerking
tegen één van haar kamerheren: ‘Monsieur, ik geloof dat dit een kipperagout is.’
‘Inderdaad, Madame, ik geloof het ook,’ antwoordde de goede man.
En de koningin at zwijgend verder.
Lodewijk was heel handig in het afslaan van het kopje van een gekookt ei. Als dit
voor Zijne Majesteit was neergezet riep de kamerdienaar, die de gerechten
aankondigde, met luide stem: ‘Attentie, de koning gaat een ei eten!’ De toeschouwers
rekten dan de hals, om vooral niets van dit fraaie kunstje te missen.
Lodewijk probeerde echter zich meer en meer aan deze stijve officiële maaltijden
te onttrekken. In navolging van de regent tafelde hij het liefste aan kleine, intieme
soupers, soms met de koningin en zijn dochters, die grote snoepsters waren, maar
later vooral met zijn maîtresses en goede vrienden. En zo weinig mogelijk personeel.
Toen zelfs twee lakeien hem te veel werden, kwamen er tafeltjes in zijn salons die
met een druk op de knop na elke gang in de vloer verdwenen om even later, nieuw
opgedekt met nieuwe gerechten en wijnen weer uit de vloer te verrijzen. Lodewijk
was ook een wijnkenner -

Wina Born, Eten door de eeuwen

167
voor hem geen met water aangelengde zware Bourgognes zoals voor zijn
overgrootvader, maar Champagne en elegante Bordeaux.
De grote koningsmaîtresses, madame de Pompadour en madame Dubarry, zorgden
wel dat ze goede koks in dienst hadden om het kieskeurige verhemelte van Lodewijk
te strelen. La Pompadour had het goed geleerd van haar moeder: ‘Er zijn twee dingen
om een man mee te boeien - het andere is lekker eten.’ Zij had als kok Monthier le
Jeune, zoon van de chef-kok van madame de Maintenon. In haar kasteeltje aan de
Seine, dat ze met enig understatement Mon Taudis noemde, mijn krotje, en dat ze 's
winters versierde met bloemen van Sèvres-porselein, waarvan de kelken gevuld
waren met reukwateren uit Grasse, organiseerde ze de befaamde petits soupers,
waarvoor ook altijd enkele gasten met een sprankelende conversatie werden
uitgenodigd. Daar werden verfijnde, elegante gerechten opgediend als tongrolletjes,
met truffels gevuld, in Champagne gepocheerd en met rivierkreeftjes gegarneerd.
Of een nieuwigheid uit die tijd, chaudfroid, kleine stukjes zwezerik, ganze- of
kippeborst, zalm of kreeft, in een passende, gegeleerde koude saus van sterke bouillon,
wijn en eventueel room. Of foie gras, ook iets nieuws in die dagen, of oesters, en
asperges met een saus van boter en eierdooiers. En op de eerste kille herfstavonden,
patrijsjes, in koolbladeren gesmoord in bouillon. In het voorjaar zuiglamkoteletjes
uit de Provence, gemarineerd in olijfolie met Provençaalse kruiden, geroosterd en
geserveerd met een saus van ingekookte wijn en bouillon, met boter gebonden (dit
is écht geen uitvinding van de koks van de nouvelle cuisine) met sinaasappelschilletjes.
En na een dessert van bijvoorbeeld schuimgebakjes met luchtige roomrijst en
geconfijte oranjebloesems trok men zich terug in de salon, waar Zijne Majesteit zelf
de koffie zette en ronddiende, en waar de avond verder met aangename kout en
kaartspelletjes werd doorgebracht.
Eén van de belangrijkste kookboeken van deze eeuw was van François Marin, kok
bij de prins de Soubise, maarschalk van Frankrijk, wiens naam niet beroemd is
geworden door veldslagen maar door een uiesaus. Dit kookboek, Les Dons de Comus
(Geschenken van de god van plezier), verscheen in 1739. Hierin wordt voor het eerst
gesproken over een fonds, zeer sterk ingedampt vleesnat, en essence, sterk extract
van bijvoorbeeld paddestoelen of gerookte ham met kruiden, als basis voor sauzen.
Nog altijd is de fonds één van de belangrijkste gegevens in de keuken. Marin is zuinig
met zout en specerijen en wil meer het verhemelte ‘kietelen’ dan de maag overladen.
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Even interessant was het kookboek van Menon: La cuisine bourgeoise (De
burgerkeuken), uit 1746 en tot diep in de negentiende eeuw herdrukt. Dit boek heeft
de basis gelegd voor wat de Franse burgerkeuken is geworden, de keuken van de
gegoede families, die nog altijd één van de stevigste pijlers is van de Franse
kookkunst. Zijn grootste succes was echter Les soupers de la cour (De soupers aan
het hof) van 1755, waarin hij de kostelijkste heerlijkheden geeft, vaak van
geraffineerde eenvoud. Zoals artisjokken in Champagne gestoofd, snoek, zachtjes
gaar gemaakt in rode wijn met boter, sjalotten en tuinkruiden met een garnituur van
artisjokbodems en karperhommen. Of oesters in Champagne, met boter en broodkruim
gegratineerd, en roomijs van slagroom en eieren, met suiker, oranjebloesemwater en
gemalen pistaches.
Maar wellicht de grootste van alle achttiende-eeuwse koks, althans volgens het
culinaire genie Antonin Carême (1784-1833), was Vincent la Chapelle. Hij werd in
1703 geboren als telg van kleine Franse landadel, vertrok als jongeman naar Engeland
en werd kok bij lord Chesterfield. In 1734 kwam hij in dienst van prins Willem van
Oranje, toen door het Tweede Stadhouderloze Tijdperk werkloos, later stadhouder
Willem IV. Met hem ging hij mee naar het Friese Oranjehof. In Engeland had hij
een kookboek geschreven, The Modern Cook (1733), dat tijdens zijn Haagse periode
in 1736 in het Frans verscheen - men kende toen in Nederland beter Frans dan Engels
- en opgedragen was aan Son Altesse Sérénissime le Prince d'Orange et de Nassau.
Een voortreffelijk kookboek, inderdaad ‘modern’. Groenten worden kort gekookt,
het is zuinig met zout en specerijen, braadjus wordt ontvet en voor sauzen wordt
ingekookte fonds gebruikt. Het kan zó in een kookboek van deze tijd. Ook geeft
Vincent recepten uit de Franse regionale keuken - toen iets bijzonders, En uitvoerige
raadgevingen voor tafelschikking en rangorde van schotels. Ondertussen heeft hij
als achtbaar meester in Den Haag meegewerkt aan de stichting van een
vrijmetselaarsloge - ook heel typisch voor de achttiende eeuw - waarvoor hij in 1952
werd geëerd toen een Haagse loge naar hem is vernoemd. Een druk van zijn kookboek
uit 1742 vormt de trots van de bibliotheek van de Haagse vrijmetselaars.
De uitstraling van de Franse keuken was enorm in deze eeuw, en daaraan danken
we nog altijd, dat Frans de internationale culinaire taal is geworden - helaas vaak
een zeer verbasterd Frans, als men zo hier en daar rondkijkt op spijskaarten buiten
Frankrijk. Veelbe-
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lovende Franse jonge koks gingen naar het buitenland, zoals ook Vincent la Chapelle,
en werkten daar aan vorstenhoven en bij de hoge adel en bankiers. Volgens de
schrijver Brillat-Savarin leverden die koks een niet onbelangrijke bijdrage aan de
Franse economie, want ze werkten hard, verdienden goed, leefden zuinig, en keerden
met een aardig kapitaaltje terug naar Frankrijk waar ze hun geld verstandig belegden
in land of in de jonge industrie. Tot ver in Rusland gold een Franse chef als
statussymbool en de invloed op de keukentradities van de landen waar ze werkten
is niet gering geweest. Ook in Nederland, waar trouwens in de achttiende eeuw
Frankrijk het grote voorbeeld was voor alles. Het voornaamste kookboek dat in die
tijd in Nederland verscheen, De Volmaakte Hollandsche Keukenmeid, geeft dan wel
traditioneel Nederlandse recepten, maar heel wat is zó uit Franse kookboeken
overgenomen. Maar in Nederland was het nog wel ‘beter dat de buik barst dan dat
het eten bederft’, en men was meer bedacht op ‘hoe veel’ dan ‘hoe eêl’. Toen in
oktober 1703 zeven Arnhemse ‘chirurgijns’ een gezellig etentje hadden, gingen er
veertien pond rundvlees door, acht pond kalfscarmanade (sic), zes hoenders, gestoofde
knollen, andijvie, appels, peren, selderij, brood, beschuit, krakelingen, noten,
bergamotten (een soort peertjes), twintig flessen rode en twaalf flessen witte wijn en
er werden slechts twee glazen gebroken. Het is echter de vraag of iedereen alles opat.
Ook toen was het al gewoonte om één en ander in een zak te laten verdwijnen, al
waren er nog geen zakjes ‘for the dog’, zoals in Amerikaanse restaurants beschikbaar
zijn. Bij een maaltijd voor regenten van een tehuis voor geestelijk gehandicapte
kindertjes in Den Bosch werd uitdrukkelijk verboden ‘eenige spijs na huys te dragen’.
Al het overschot moest naar de kinderen.

Engeland
Er was echter één land, dat zich te weer stelde tegen verfransing van de keuken. Dat
was Engeland, dat zijn insulaire geest niet verloochende. En het waren vooral dames
die het felste fulmineerden tegen wat zij noemden French tricks en Franse liflafjes.
In de loop van de achttiende eeuw verscheen er in Engeland een stroom kookboeken,
door vrouwen geschreven. Niet iedereen nam deze dames-kookboeken serieus, en
zeker niet de schrijver Samuel Johnson, die opmerkte: ‘Vrouwen kunnen goed
spinnen, maar geen goed kookboek schrijven.’
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Hij kon het tij echter niet keren, want de meeste van deze kookboeken hadden groot
succes, en beleefden de ene herdruk na de andere, zelfs als paperback. Het boek van
Mary Kettilby (1714) A Collection of Above Three Hundred Receipts was, naar haar
eigen zeggen voor een groot deel samengesteld uit recepten van huisvrouwen die
daarvoor in clubjes bijeen gekomen waren, en het was niet alleen bedoeld voor
‘onervaren dames’, maar ook voor keukenmeiden en landelijke herbergen. Er viel
trouwens voor dienstmeisjes meer te leren dan alleen koken. Ze moesten zich ook
de ‘ongewenste intimiteiten’ van de heer en de jongeheren des huizes van het lijf
houden en daarin voorzag het kookboek A present for a serving-maid (Een cadeautje
voor een dienstmeisje), met zeer genuanceerde adviezen om verleiding te weerstaan,
zowel van vrijgezellen als van getrouwde mannen, van de zoon des huizes of van
logé's. De meest geduchte van deze kookboekenschrijfsters was mrs. Elizabeth
Raffald, die huishoudster was geweest bij een aristocratische dame, maar daarna
voor zichzelf carrière had gemaakt. Ze bezat een suikerbakkerij, twee herbergen, een
uitzendbureau voor huishoudelijk personeel en een kookschool.
Bovendien baarde ze ook nog zestien kinderen. Haar kookboek The Experienced
English Housekeeper (De ervaren Engelse huishoudster), verscheen in 1769. Het
was een basiskookboek met oer-Engelse recepten, zoals de Yorkshirepudding van
een deeg van bloem, melk en eieren, dat in de braadslede onder het spit met de
roosterende roastbeef wordt gezet en zo alle afdruipende sappen opneemt. Ze geeft
ook recepten uit Franse kookboeken, maar zegt er wel bij dat ze de eenvoudigste en
goedkoopste heeft uitgezocht.
Afgaande op verhalen van reizigers die Engeland bezochten, werd er in Engeland
- door de hogere standen althans - ongehoord veel vlees gegeten. Veel schapevlees,
dat doorgaans rosé geroosterd werd, rundvlees, kip en duif, haas en konijn, maar ook
van alles wat wij ‘slachtafval’ noemen, zoals varkens- en kalfspoten, varkensoren
en -staarten, kalfskop en uier. En allerlei vogels die nu niemand meer op tafel zou
willen zetten, merels en lijsters, meeuwen en pluvieren, leeuweriken en ortolanen,
tapuiten en grutto's. Het vlees werd over het algemeen door buitenlanders geprezen,
al had men wel wat bezwaren tegen de bergen kool, rapen en wortelen die er bij
kwamen. Nog altijd werd de Middeleeuwse manier van opdienen toegepast: alles
tegelijk op tafel en aan de aanzittenden de keus laten uit welke schotels ze wilden
toetasten. The Compleat Housewife van Eliza Smith (1727) noemt als voorbeeld een
diner van ‘slechts’ twee gangen, maar
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bij elkaar wel negentien gerechten. Als eerste gang soep, kalfsragout, ree, lamsbout
met bloemkool, en daarbij als aanvulling ingemaakte haas, een pudding van merg,
gestoofde paling, gestoofde karper, duivepastei en varkensvlees. Als tweede patrijzen
en kwartels, kreeft, kwarktaart met eiervla en daarbij wat kleinere schotels van
lamstestikels, steur, gebakken tong, groene erwten (toen al!), ingemaakte duif en
abrikozebeignets.
Alle Engelandreizigers spreken ook met ontzag over de capaciteit van drank tot
zich nemen, het was de tijd van de three-bottle-men, de landelijke gentry die de lieve
lange dag in bijtende winterkou of kille motregen door veld en beemd gejaagd hadden,
zich vervolgens te goed gedaan aan een stevig diner en dan de lange benen voor het
vlammend haardvuur strekten met drie flessen port onder handbereik, die op gingen
ook, waarbij hun wangen zich allengs paarser kleurden. Aangezien jicht een
wijdverbreide ziekte was onder deze heren, gaf men de port de schuld van het pijnlijke
‘pootje’. Ten onrechte, het was niet de port, het was meer het overdadige gebruik
van vlees en vooral wild, dat hiervoor verantwoordelijk was.

Nieuwe smaken
In de zeventiende en achttiende eeuw kreeg niet alleen de klassieke Franse keuken
vorm, het was ook een tijd van grotere verfijning in tafelmanieren én een tijd waarin
men vertrouwd raakte met vele nieuwe smaken en genietingen.
Uitbreiding van de handel, snellere en grotere schepen, contact met exotische
culturen verbreedden de culinaire horizon en brachten wat lange eeuwen zeldzaam
en kostbaar was geweest binnen het bereik van velen. Ook bij de eenvoudigen kwam
de peperbus op tafel en werd zoete koek gebakken met suiker en specerijen. Lang
vergeten delicatessen, zoals oesters, in de Romeinse tijd met zorg gekweekt aan
Franse kusten, maar in de turbulentie van de Volksverhuizing vergeten en in volgende
eeuwen eenvoudig voedsel geworden voor arme vissers langs de Atlantische kust,
kwamen in het begin van de zeventiende eeuw glorieus terug. Niet alleen in Frankrijk,
ook in Engeland en Nederland.
Men organiseerde oesterfestijnen, waarbij de liefhebbers er zeker twaalf dozijn
naar binnen lieten glijden, aangenaam besproeid door ‘oesterwater’, zoals men de
wijn uit Chablis, die er zo voortreffelijk bij
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smaakt, ging noemen. Toen de oesterbanken uitgeput dreigden te raken door de
enorme vraag kwam er een verbod op de verkoop van mei tot september om de
oesters kans te geven voor nieuw broed te zorgen. Vandaar nog altijd de regel dat
men slechts oesters mag eten als de R in de maand is.
Fernando Cortez drong in 1519 met een handjevol Spanjaarden het Aztekenrijk
van koning Montezuma binnen en kreeg daar een drank geoffreerd, chocolatl, die
hij en de zijnen waarschijnlijk walgelijk gevonden hebben. Een bittere drank, bereid
uit geroosterde en fijngewreven cacaobonen met rode peper, vanille en zwaar geurende
bloemen in een kalebas met water geschud tot het schuimde.
De Spanjaarden brachten de cacaobonen mee naar Europa en naar hun vaderland
en daar werd de cacaodrank op bijna Azteekse manier bereid, met peper, vanille en
rozeblaadjes, maar men voegde ook amandelpasta toe en, wat de drank voor
Europeanen aanvaardbaar maakte, suiker. Suiker die dank zij grote aanplant van
suikerriet op Madeira en in ontsloten tropische gewesten ook zijn exclusiviteit verloor,
maar die wel de oorzaak was van de ellendige slavenhandel naar tropisch Amerika,
omdat men op de plantages goedkope arbeidskrachten wilde hebben.
Nog altijd is chocolade belangrijk in de Spaanse keuken: koffie met cacao en veel
vette geitemelk aan het ontbijt, en sauzen met gesmolten chocolade bij kalkoen
bijvoorbeeld, zoals in Mexico.
Frankrijk leerde chocolade kennen door twee Spaanse prinsessen, in 1615 toen de
dochter van de Spaanse koning Anna van Oostenrijk trouwde met Lodewijk XIII en
in 1660 door het huwelijk van de infanta Maria Theresia met Lodewijk XIV.
Chocolade werd daardoor heel chique, men dronk het aan het hof en in aristocratische
kringen, met suiker en vanille of kaneel. In Londen kwamen elegante
‘chocoladehuizen’, waar ook dames zich konden vertonen. Madame de Sévigné was
dol op chocolade en adviseerde haar dochter deze nieuwe modedrank voor als ze
zich eens niet lekker voelde. Toen ze echter last kreeg van opvliegers en
hartkloppingen weet ze dit aan chocolade in plaats van - zoals logischer geweest was
- aan haar leeftijd. En toen een vriendin, die tijdens haar zwangerschap veel chocolade
gedronken had, een zwarte baby kreeg, gaf ze de chocolade daarvan de schuld - maar
wellicht wist de Moor, die deftige families in dienst hadden om chocolade en koffie
te bereiden en te serveren, hier meer van.
Uiteraard bemoeiden ook de artsen zich met dit nieuwe genot. De Nederlander
Cornelis Bontekoe was er enthousiast over en noemde
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het in zijn Kort tractaat van de kragten en 't gebruyk van chocolade (1679) een
voortreffelijk voedsel, vooral voor de hersenen, en achtte het een goed geneesmiddel
voor tering en jicht, verkoudheid en buikpijn. En de grootste aller Duitse dichters,
Goethe, nam op zijn verre reizen altijd chocolade mee en een keteltje om zijn
lievelingsdrank te maken.
Niet minder sensationeel was de koffie, die ook tijdens de regering van Lodewijk
XIV in Frankrijk verscheen. Omstreeks het jaar 1200 waren de wonderlijke
eigenschappen ontdekt van de bessen van een struik, afkomstig uit Ethiopië. Als
deze geroosterd werden en men maakte er een sterk aftreksel van, dan kon dit bittere,
donkere brouwsel slaap en vermoeidheid verdrijven, en de geest scherpen. Vanuit
Arabië verspreidde de koffie zich over de islamitische wereld en in de zeventiende
eeuw werd het eerste koffiehuis in Constantinopel geopend. Reizigers uit het Westen
verhaalden na hun thuiskomst over de gezelligheid in die gelegenheden waar men althans mannen - uren bijeen zat, pratend, filosoferend, bij de zachtjes bubbelende
waterpijp en talloze kopjes sterke zwarte koffie, die in kleine koperen steelpannetjes
werd gekookt. Merkwaardigerwijze vermeldt niemand dat men er geurige
kardamompitten in aftrok, wat in het Midden-Oosten nog steeds gebruikelijk is.
Het kon niet uitblijven, dat de koffie in West-Europa doordrong. Een klein obstakel
vormde de Kerk, die koffie, als drank van de boze moslims, als een duivelsbrouwsel
beschouwde. Toen echter paus Clemens VIII (1592-1605) de koffie, die hij
verrukkelijk vond, zijn zegen had gegeven, stond ook de christelijke wereld open
voor dit nieuwe genot.
Nog altijd drinkt men in Italië de beste koffie van Europa, misschien wel van de
wereld, in zeer subtiele variaties, en is men nergens zo kritisch op koffie. De espresso,
die de wereld veroverd heeft, is de zoveelste Italiaanse bijdrage aan de culinaire
cultuur en Italië heeft nog altijd enkele wereldberoemde oude koffiehuizen, zoals
Florian, uit 1720, op het San Marcoplein in Venetië en Greco aan de Via Condotti
in Rome.
Wenen leerde de koffie kennen toen de Turken, na een mislukt beleg in 1683, bij
hun haastige vlucht enkele zakken koffie in hun legerplaats hadden achtergelaten.
Zo werd ook Wenen een stad van beroemde koffiehuizen en vele variaties
voortreffelijke koffie.
In Frankrijk werd de koffie geïntroduceerd door de Turkse ambassadeur Soliman
Aga, die het als goed diplomaat in grote stijl deed. In
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zijn Histoire de la Vie Privée des Parisiens (Geschiedenis van het privéleven der
Parijzenaars) uit 1782 beschrijft Legrand d'Aussy hoe de Turk iedereen uitnodigde
die in Parijs iets te betekenen had, ook de aanzienlijke dames. Hij ontving de gasten
in zijn Turkse salon, rijk voorzien van fraaie tapijten, men zette zich op zachte divans
en kussens, en knappe jonge Turkse bedienden, in elegant Oosters kostuum,
serveerden koffie in kleine koperen kannetjes en sierlijke porseleinen kopjes, met
servetjes die met gouddraad waren geborduurd. Geen wonder, dat koffiedrinken een
rage werd onder tout Paris. Voor de dames in hun salons, waarbij ze elkaar de ogen
uitstaken met kostbare porseleinen koffieserviezen en knappe Moren voor de
bediening, voor de heren in de koffiehuizen.
Het eerste koffiehuis in Parijs werd gesticht door een edelman uit het zuiden van
Italië, Procopio di Coltelli, in 1684, Café Procope, dat geschiedenis gemaakt heeft.
Hier ontmoette elkaar alles wat geest en talent had in de hoofdstad. Acteurs en actrices
van het nabije Théatre Français, schrijvers en mannen van de wetenschap. De grote
geesten van de briljante achttiende eeuw, die de wegbereiders waren voor de
bewustwording en emancipatie van het volk, de geestelijke vaders van de Revolutie.
Diderot en D'Alembert bespraken hier hun Encyclopédie, Voltaire schreef er zijn
gedachten op, Rousseau discussieerde er, Beaumarchais wachtte hier angstig af hoe
de première van zijn opruiende Bruiloft van Figaro ontvangen zou worden. En de
dames die het beneden hun waardigheid vonden om zich in deze mannenwereld
binnen te begeven, lieten hun koets voor de deur stilhouden en de koffie door het
portierraampje aanreiken.
Ook Engeland kreeg zijn koffiehuizen en ook daar verzamelden zich de meest
vooruitstrevende geesten van het koninkrijk. Koning Karel II zag dit met enige
bezorgdheid aan, er werd hem daar te veel over politiek gepraat en hij zag de
koffiehuizen als broeinesten van revolutionaire stromingen. Hij verbood ze dus, in
1675, maar moest dit verbod elf dagen later weer intrekken, omdat het verbod pas
écht onrust teweeg bracht.
Langzaam maar zeker sijpelde de koffie door naar het volk, en ruim twee eeuwen
nadat de koffie in Europese salons was gelanceerd, had ze het bier als drank bij ontbijt
en broodmaaltijd goeddeels vervangen, en pruttelde ook in eenvoudige huizen de
koffiekan op het fornuis. Zij het dan dat dit niet altijd zuivere koffie was en gebrande
cichoreiwortel of gebrande erwten vaak de kostbare geurige bonen voor een deel
moesten vervangen.

Wina Born, Eten door de eeuwen

175
Het waren Hollandse kooplieden, die de thee in Europa introduceerden. Thee was
al gesignaleerd in de zestiende eeuw door Italiaanse en Portugese missionarissen die
in China en Japan waren geweest en verhaalden over een opwekkende drank van een
soort blaadjes die in water gekookt werden. Men beschouwde thee echter aanvankelijk
alleen als geneesmiddel tegen de meest uiteenlopende kwalen. Toen de Hollanders
zich op Java hadden geïnstalleerd, ontstond er in Batavia een levendige handel met
de aldaar gevestigde Chinezen. Zo kwam in 1610 de eerste thee naar Nederland, die
zijn weg voornamelijk vond naar de apotheken. Niettemin, ook al was die eerste thee
ook hier vooral een medicijn, de smaak sloeg kennelijk wel aan. In 1637 bestelde de
Oostindische Compagnie in Batavia Chinese en Japanse thee, omdat die ‘by sommige
int gebruyck begint te comen’ en in 1643 werd er niet alleen veertienhonderd pond
thee besteld, maar ook zevenduizendzeshonderdzesenzeventig paar theekopjes.
Nederland werd een theedrinkende natie. In de achttiende eeuw was theedrinken
bijna een ceremonie geworden. Er verrezen theekoepeltjes bij de buitens aan de Vecht
en in Kennemerland, men bestelde in China porseleinen theeserviezen, het nu zo
zeer gezochte Chine de commande, thee werd bewaard in fraai bewerkte dozen, die
met zilveren sleuteltjes op slot gedaan konden worden om te voorkomen dat de
dienstbodes er uit zouden gappen, thee werd geparfumeerd met saffraan en andere
geurige specerijen. Men organiseerde theevisites en theesalets.
In de medische wereld waren er propagandisten voor thee, maar ook tegenstanders,
zoals de grote Boerhaave, die meende dat ‘warme, waterige dranken’ maag en
ingewanden verslappen en dat men beter ‘voedzaam bier’ kan drinken. En inderdaad,
bier is een belangrijke bron van vitamine B, maar dat wist Boerhaave nog niet. De
arts Bontekoe echter was enthousiast over thee, die hij ‘lighaams beste dokter’ vond,
heilzaam voor mond, keel en maag. En ook praktizijn Blankaart oordeelt in zijn boek
De borgerlyke tafel (1683) zeer gunstig over thee, ‘in ons land tot gemeene drank
geworden’, en volgens hem ‘d'aldergesondste drank die tot nog toe bekend is... al
slobberende gedronken, tot twaalf of twintig kopjes toe’. Trouwens ook over coffie
is hij zeer goed te spreken en chocolade raadt hij dringend aan voor ‘luiden die eerst
getrouwt sijn, want sy maakt goed bloed en sappen en vermeerdert by gevolg het
saad’.
Bijna dertig eeuwen lang was er wijn gedronken. De jonge wijn van de laatste
oogst, in de Oudheid op aardewerken amforen bewaard en
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later op houten fusten, wijn die op amforen, in de grond ingegraven was gerijpt, of,
later op fust. En wijn die men op flessen had laten rijpen. Bevredigend was het niet
geweest. Wijn die te lang op fust ligt, krijgt een veel te sterke houtsmaak en oxydeert,
wijn op fust waarvan wordt afgetapt verzuurt. In de Oudheid had men al van alles
bedacht om wijn goed te houden, zoals toevoeging van zeewater, van hars, van
honing. De afsluiting van amforen en later van flessen was hoogst primitief, meestal
met uitgeplozen touw en pek, hars of was. Maar tegen het einde van de zeventiende
eeuw kwam in Frankrijk de kurk in gebruik, waarschijnlijk dank zij Spaanse of
Portugese monniken die Franse kloosters bezochten waar wijn gemaakt werd.
Toen men eenmaal flessen met kurken ging afsluiten, die door hun poriën heel
weinig lucht toelaten, net genoeg om de wijn te laten rijpen, zijn zuren af te breken,
hem ronding en bouquet te geven, toen konden er waarlijk grote wijnen, vooral grote
rode wijnen gemaakt worden. Wijn was een oude drank die in de zeventiende eeuw
tot ware grandeur gebracht werd. Maar ook een nieuwe alcoholische genieting
ontstond in deze voor de gastronomie zo revolutionaire periode of eigenlijk twee,
Champagne en Cognac, de eerste een wijn, de tweede de geest van de wijn.
In de kelders van de Benedictijner abdij van Hautvillers ontdekte keldermeester
dom Pérignon dat de speelse koolzuurbelletjes, die tijdens de natuurlijke tweede
gisting van de jonge wijn ontstaan in de fles bewaard kunnen blijven door er een
kurk met ijzerdraad op te verankeren, en bovendien dat door vermenging van wijn
van verschillende druivesoorten en verschillende wijngaarden (de cuvée) een
superieure kwaliteit kon worden verkregen. En in Cognac ging men, op aanraden
van Hollandse kooplui, de eenvoudige witte wijn van de streek, distilleren.
De gedachte hierachter was, dat de wijn daardoor minder ruimte innam, beter te
bewaren en te vervoeren was, en dat men er in het land van bestemming het water
dat er door het distilleren uit verdwenen was eenvoudig aan kon toevoegen om weer
wijn te krijgen. Door het opslaan van het distillaat op houten fusten bleek echter dat
dit goudbruin verkleurde (door een oxydatieproces via de poriën van het hout), en
bovendien een bijzondere geur en smaak kreeg. Niemand dacht er meer aan om er
water bij te gieten. Cognac ging een eigen leven leiden, als nieuw genot.
Een harmonisch maal had zijn volmaakte begeleiders gevonden: Champagne als
inleiding, gerijpte wijnen bij de verschillende gerech-
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ten, koffie met Cognac als afronding. Maar pas in de negentiende eeuw zou dit tot
onaantastbare canon worden.

Aardappel
Wat er ook aan nieuwe genietingen, aan nieuwe smaken was gekomen, niets zou
belangrijker worden dan de simpele aardappel, die in vele landen naast het graan als
oudste volksvoedsel een niet meer weg te denken basisvoedsel is geworden. Dat ging
niet vanzelf, en het heeft zijn tijd nodig gehad.
De Spanjaarden hadden de aardappel meegebracht uit Peru, waar deze knol zo
belangrijk was dat hij goddelijke status bezat. Men zag er aanvankelijk weinig in en
vond het niet meer dan een soort varkensvoer. Men gaf ze aan gevangenen - daar
was naar het inzicht van die tijd toch weinig aan verloren als zou blijken dat ze
vergiftig waren of dat een mens er niet op in leven kon blijven. Er werd mee
geëxperimenteerd, voornamelijk als uitwijkmogelijkheid voor het arme volk, als er
weer eens een oogst mislukte en de graanprijzen stegen. Maar ook het arme volk
wilde er niet aan en was te conservatief om de aardappel als redder in een vaak bittere
nood te aanvaarden. Frederik de Grote moest zijn Pruisische boeren in een tijd van
hongersnood door soldaten met de bajonet op het geweer laten dwingen om aardappels
te poten.
In Nederland was het een vrouw met veel gezond verstand, de weduwe van de
Friese stadhouder Jan Willem Friso, de populaire Marijkemeu, die inzag hoe
belangrijk de aardappel zou kunnen zijn als volksvoedsel. En dat terwijl ze uiteraard
nog geen idee had van vitaminen en niet kon weten dat het vitamine C in aardappels
de scorbuut zou uitbannen. Zij kreeg van haar hortulanus aardappels, en zette haar
zoon stadhouder Willem IV op 13 december 1742 een maal gekookte aardappels
voor. Zijne Hoogheid bliefde ze niet. In 1750 werd de keukenmeid van de
burgemeester van Haarlem ontslagen, omdat ze het gewaagd had de familie aardappels
voor te zetten. De hogere kringen vonden de aardappel dan misschien wel geschikt
voor boeren en ‘het mindere volk’, maar niet voor de fijne ingewanden van de ‘betere
standen’ die de als grof beschouwde knollen niet zouden kunnen verteren. Van
gevarieerde bereidingswijzen was nog geen sprake. Men at aardappels gekookt, met
een azijnsaus, en het liefste met vis - wat toch wel van goede smaak getuigt, gekookte
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aardappels vormen met vis namelijk een uitstekende combinatie. De simpele aardappel
werd in Frankrijk officieel op het hoogste niveau gelanceerd. Op een feest aan het
hof van Lodewijk XVI in het jaar 1785 verscheen een ernstig en keurig heer,
Antoine-Auguste Parmentier, van beroep apotheker. Hij droeg een mandje, met kleine
paarse bloemetjes. Daarvan bood hij de koning een boeketje aan. Lodewijk
accepteerde het glimlachend met de historische woorden: ‘Monsieur Parmentier, een
man als u kan men niet met geld belonen, laat mij u de hand drukken en geef de
koningin een kus.’ ‘Sire,’ sprak Parmentier, ‘van nu af aan zullen er geen
hongersnoden meer zijn.’ Het waren bloemetjes van de aardappelplant die Parmentier
had aangeboden, en die Marie-Antoinette in haar corsage had gestoken.
Parmentier had de aardappel leren kennen als krijgsgevangene in Pruisen, waar
hij in 1757 als apotheker en legerarts met Franse troepen terecht gekomen was. Een
jaar lang had hij vrijwel alleen aardappels te eten gehad, en hij was er gezond bij
gebleven. Dat bracht hem op het idee dat aardappels wel eens een zeer goed
volksvoedsel zouden kunnen worden. In Frankrijk heeft men deze verstandige man
weten te eren: de verenigde apothekers hebben op zijn graf op Père Lachaise in Parijs
een monument opgericht, en aan de voet daarvan bloeien elk jaar de aardappelplanten.
Helaas was echter voorlopig de honger nog niet uitgebannen. En het was de honger
die de directe aanleiding vormde voor de Revolutie van 1789, die het Ancien Régime
ten val bracht. Brood was schaars en duur dat jaar in Parijs en toen de oogst van 1789
dreigde te mislukken door een koud en nat voorjaar, gevolgd door een uitzonderlijke
droogte, zo erg dat er in de beken en riviertjes zelfs geen water genoeg was om de
molenraderen te laten draaien, marcheerde het volk op de veertiende juli naar de
Bastille. Zou er een goede oogst en goedkoop voedsel geweest zijn, dan had men de
opstand wellicht nog kunnen sussen. Men probeerde het wel, de privileges voor de
adel werden afgeschaft, er kwam een Declaratie voor de Rechten van de Mens. Maar
toen inderdaad de oogst mislukte en de honger voor de deur stond, was het volk van
Parijs niet meer te houden. Op 5 oktober trok het naar Versailles om Lodewijk XVI,
Marie-Antoinette en de dauphin, die men met grimmige humor ‘de bakker, de
bakkersvrouw en het bakkersknechtje’ noemde, naar Parijs te voeren. Het einde van
het Ancien Régime, van de feodaliteit en rechteloosheid van het volk was gekomen.
De glanzende hoofdrol van de adel was uitgespeeld, van nu af aan zouden de burgers
het voor het zeggen
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hebben, de negentiende eeuw werd de eeuw van de burgerlijke cultuur.
Lodewijk liet echter door de grote gebeurtenissen die een nieuwe eeuw inluidden,
zijn gezonde eetlust niet verstoren. Tijdens het diner op zijn huwelijksdag zat hij
zich zo vol te stoppen, dat zijn grootvader hem voorzichtig waarschuwde, dat dit
toch niet erg bevorderlijk was voor een goede huwelijksnacht. ‘Ach wat,’ zei
Lodewijk, ‘dan slaap ik juist lekker.’ En toen zijn doodvonnis was uitgesproken en
hij weer teruggebracht werd naar de gevangenis voor zijn laatste aardse nacht, ging
hij rustig achter zijn bord zitten en at zes koteletten, een halve kip, enkele eieren,
dronk daarbij twee glazen witte wijn en een glas zoete Spaanse, en legde zich vredig
te slapen.
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Hoofdstuk VIII
Van paleis naar restaurant
Democratisering van de keuken, culinaire schrijvers, de industriële
revolutie, eerste bemoeienissen van de wetenschap, la Belle Epoque.
Revoluties vormen geen gunstig klimaat voor culinaire genoegens en politieke
scherpslijpers hebben geen tijd voor tafelgeneugten. Tijdens de Terreur van 1789 tot
1794 rolden in Frankrijk de hoofden van de aristocratische levensgenieters bij
honderden in de mand onder de guillotine en voor die hoofden viel er weinig meer
te koken. Zo zochten de koks uit kastelen en paleizen elders emplooi. Velen staken
de Rijn over en weken uit naar Duitsland en daaraan dankt de keuken van
Baden-Würtemberg grotere verfijning dan men in andere streken van Duitsland
aantreft. Ook aristocraten die aan een ontmoeting met la veuve, zoals de guillotine
met galgenhumor werd genoemd, ontsnapten, gebruikten hun goede smaak en culinaire
kennis om in ballingschap een nieuw bestaan te verwerven. Een zeer succesrijk man
was de sieur d'Albignac, die in Londen een lucratieve praktijk opbouwde in het
aanmaken van salades. Elke avond trok hij er in zijn koetsje op uit met een
mahoniehouten kistje met alle ingrediënten voor een goede salade, verschillende
soorten olie en azijn, truffels, ansjovis, eierdooiers, kaviaar, om bij adel en snobs de
salades voor hun diners te gaan aanmaken. Hij verwierf zich de titel fashionable
saladmaker, werkte hard en spaarde een aardig kapitaaltje bij elkaar, dat hij,
teruggekeerd naar Frankrijk toen de Terreur was uitgewoed, omzette in een bescheiden
kasteeltje, wat land en veilige staatspapieren, waarna hij nog lang en gelukkig leefde.
De fanatieke revolutionairen, met de bikkelharde en naar men zei onkreukbare
Robespierre voorop, predikten soberheid. Robespierre haatte niet alleen alle
aristocraten, maar ook alle levensgenieters en volgens de verhalen zat hij met één
hand een eenvoudige sinaasappel te pellen, terwijl hij met de andere doodvonnissen
ondertekende.
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Niet alle leiders van de Revolutie waren echter zo consequent. De leden van het
Tribunal, die Marie-Antoinette tot de guillotine hadden veroordeeld, dineerden de
dag na de terechtstelling met kippevleugeltjes, foie gras, poulardes, kwartels en
Champagne.
Parijs kreeg snel genoeg van het harde fanatisme van Robespierre en hij eindigde
in 1794 waar hij zelf zovelen had laten eindigen, op het schavot.
En Grimod de la Reynière merkte daarbij op: ‘Als de regering van die vandalen
nog langer geduurd had zou zelfs het recept van een goede kipperagout vergeten
zijn.’
Frankrijk herademde, het Directoire werd als regeringsvorm ingesteld, en men
stortte zich in puur genot. Zoals bij elke revolutie werden ook nu de fortuinen geschud,
wie rijk was werd arm, er ontstond een groep van profiteurs en nouveaux riches die
zich verrijkt hadden met de bezittingen van anderen én er waren de in dergelijke
omstandigheden onvermijdelijke zwarthandelaren. ‘Het hart van de meeste
Parijzenaars is een slokdarm geworden, in plaats van gevoelens kent men slechts
sensaties en men verlangt alleen maar naar eten,’ schreef Grimod de la Reynière. Zo
organiseerde in 1795 één van de leden van het Directoire een etentje van wel
vóór-revolutionaire luxe, maar waarin men de namen van de gerechten met voor alle
revoluties zo kenmerkende hypocrisie had veranderd. Het begon met een eenvoudige
soep van kleine uitjes. Daarna steur aan het spit, gevolgd door tarbot à l'homme de
confiance, de nieuwe term voor de vroegere maître d'hôtel van adellijke families.
Vervolgens paling, komkommer gevuld met merg, een grote pastei met kipperagout,
Saint Pierre (zonnevis, nu door de anti-clericale revolutionairen voormalige
Saint-Pierre genoemd, heiligen waren afgeschaft) met kappertjes en patrijzeborsten
in ringvorm, want en couronne, in kroonvorm, mocht men niet meer zeggen. Dan
waren er goujons, kleine visjes, linzen à la de voormalige koningin, in boter gestoofde
bietjes, artisjokken in ravigottesaus, sneeuweieren, Madeiragelei en beignets gevuld
met room en oranjebloesemwater. Om de mond te verfrissen een selderijsalade en
ten slotte vierentwintig desserts. Toen iemand opmerkte, dat dit toch wel wat
overdadig was, antwoordde de revolutionaire directeur: dan laten we de goujons
weg.
Voor de boeren echter, de plattelandsbevolking, had de Revolutie misschien nog
de beste gevolgen. Hun horigheid werd opgeheven, de ondragelijk zware belastingen
aan grootgrondbezitters en Kerk werden tot normale proporties teruggebracht, ze
kregen land in
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eigendom. En de wereldgeschiedenis leert tot in onze tijd dat alleen als een boer met
eigen verantwoordelijkheid op eigen land werkt dit land oplevert wat het kán
opleveren. Er kwam een einde aan de hongerperioden, die tijdens het wanbeheer van
de laatste vorsten steeds weer het platteland hadden geteisterd en langzaam maar
zeker ontstond er een stabiliteit die van de Franse agrarische bevolking een hechte
basis van de economie heeft gemaakt.
Zo kon ook in het begin van de negentiende eeuw de Franse regionale keuken zich
ontplooien tot de beste en meest gevarieerde regionale keuken ter wereld. Een keuken
die een rijke bron van inspiratie werd, waaruit de haute cuisine steeds weer heeft
kunnen putten en die nooit schijnt op te drogen.

Restaurants
De feodale wereld was omver gegooid, het geestelijke, maar vooral het wereldlijke
gezag van de Kerk had de nekslag gekregen, de burger was geëmancipeerd. En dat
had een revolutie in eet- en drinkgewoonten met zich meegebracht, belangrijker en
fundamenteler dan enige kok ooit had kunnen uitdenken. Het zwaartepunt van de
gastronomie lag niet meer bij de rijke particulier die zich een keukenbrigade kon
permitteren, maar ging meer en meer naar het restaurant waar iedereen met geld op
zak toegang had. Er waren natuurlijk wel al sinds de vroege Middeleeuwen herbergen
- maar die waren altijd alleen maar een noodzaak geweest, een onderkomen voor
reizigers, waar men ook iets te eten kon krijgen. Dat eten kon dan meer of minder
goed zijn, maar men had maar genoegen te nemen met wat de pot schafte, en
doorgaans kookte de waard of zijn vrouw zelf - zoals dat in vele auberges in Frankrijk
nog altijd het geval is.
Het restaurant was wezenlijk iets anders. Daar ging men heen voor zijn genoegen,
om vrienden te ontmoeten of te onthalen, om bij een bepaalde kok eens recht goed
te eten.
Er ontstond rivaliteit tussen de verschillende restaurants en de verschillende koks
- en die is er nog altijd, en die móet er ook zijn. De restaurants in het Oostblok, die
alle staatseigendom zijn, en waar geen rivaliteit meer heerst, leren ons dat zonder
rivaliteit de kwaliteit doorgaans bedroevend slecht is.
Het restaurant ging, geheel los van de oude herbergfunctie, een eigen leven leiden
en in de loop van de negentiende eeuw de richting in de gastronomie aangeven.
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Van de eenvoudige herberg, die niet veel meer was dan een noodzakelijk kwaad
evolueerde het restaurant tot een plaats waar culinaire cultuur werd behoed en waar
creativiteit werd gestimuleerd. Niet meer de kok van prins A of markies B gaf de
lijn aan en creëerde nieuwe gerechten, maar de chef van restaurant X of Y. In 1792,
in de eerste jaren van de Revolutie, werd het eerste restaurant van Parijs geopend
door een zekere Beauvillier. De naam restaurant ontleende hij aan een gaarkeuken
waar soep en bouillon werden verkocht, die de eigenaar Bailleul restaurant noemde,
iets wat verkwikt. Van het gerecht ging de naam over op het etablissement waar
verkwikt werd. Omtrent de eeuwwisseling verschenen er steeds meer restaurants in
Parijs voor de gegoede burgerij en kleine eethuisjes en bistro's voor het gewone volk.
Een heel beroemd restaurant uit die dagen was de Rocher de Cancale in de rue
Mandar. Men begon er de maaltijd met Bretonse oesters, waarna er een hors d'oeuvre
werd opgediend met kipsalade, witte boontjes, ansjovis, truffels in gelei, uitjes en
augurkjes en meloen. Men ging dan verder met vis en gevogelte en een dessert. Le
veau qui tette (Het zuigkalf) in de rue de la Joaillerie was beroemd om zijn
schapepootjes en paling met truffel. Het was eenvoudig van inrichting, men at er
goed, de prijzen waren redelijk, wat ook toen al niet van alle restaurants gezegd kon
worden. Louis Sebastian Mercier schreef in zijn boek Tableau de Paris dat er bij
vele restaurants wel exorbitante prijzen werden gevraagd, waar niet over te praten
viel, maar dat de porties steeds kleiner werden. Eén van de beste goedkope restaurants
was de Marmite perpétuelle (De eeuwige kookpot) in de rue de Grands Augustins,
naast de markt voor pluimvee. ‘De kapoenen hoeven maar enkele stapjes te lopen
naar de pot,’ zie men. Hier hing de marmite onafgebroken boven het vuur, en heeft
daar, volgens de legende, tachtig jaar gehangen zonder ooit leeg te zijn. Nam men
een kop bouillon eruit, dan ging er weer een kop water in, zoals Alexandre Dumas
schreef. En voor elke kip, ui of wortel die eruit ging, kwam er een nieuwe in de
plaats. Men at er de lekkerste soep van Parijs. Er was zelfs een vrouwenrestaurant,
voorloper van onze vrouwencafe's, La vente libre (Vrije verkoop), door onvriendelijke
mannen al gauw Le ventre libre (De vrije buik) genoemd. De clientèle bestond
voornamelijk uit modistes, naaisters en verkoopsters in modezaakjes.
Er verschenen ook meer en meer delicatessenwinkels, waar de burgerij alles kon
kopen wat vroeger voor haar onbereikbaar was. ‘Op elke tien nieuwe winkels,’ schreef
Grimod de la Reynière, ‘zijn er drie
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voor kleding en vier voor lekker eten.’ Men kon zich verlustigen in foie gras van
ganzen uit Straatsburg, eenden uit Toulouse, poulardes uit Chartres en patrijzen uit
Périgord, worst uit Arles en Lyon, rookvlees uit Hamburg, gevulde ossetongen en
kalkoenen, kreeften en langoesten, allerlei soorten azijn en mosterd, likeuren, gevulde
gedroogde pruimen uit Agen, appelgelei uit Normandië, abrikozenconfiture uit de
boomgaarden langs de Loire, ingemaakte perziken uit de Provence en
amandelgebakjes uit Pithiviers. Het is of men een beschrijving hoort van de etalages
achter de Madeleine in onze dagen. Jongelui uit de provincie stroomden naar Parijs
om te werken in de restaurants, de meisjes in de keukens van de burgerij, ze brachten
hun keukentradities mee en legden een verbinding met alle goede produkten uit hun
streek. Zo is in de negentiende eeuw de grote Lyonese keuken ontstaan van de mères
van Lyon, de keukenmeiden van de rijke zijdefabrikanten, die op basis van alle goede
zaken uit de omgeving van Lyon én van hun landelijke tradities één van de grootste
keukens van Frankrijk hebben gecreëerd, waarop de Lyonese driesterrenkoks nog
altijd voortbouwen.
Over de herbergen op het platteland en in provinciestadjes schrijft de Russische
edelman Karamzin goedkeurend: ‘Overal hebben we goede herbergen gevonden met
voldoende voedsel en propere kamers met een koesterend haardvuur.’ Uit de verhalen
van Grimod de la Reynière en Brillat-Savarin kan men zich die landelijke herbergen
levendig voorstellen: het vlammende vuur in de schouw, de braadspitten waaraan
lamsbouten, ganzen en kalkoenen roosteren, de goede wijn en de gastvrije ontvangst.
De ideale auberge waar nu nog iedereen die door Frankrijk reist hoopt terecht te
komen.
Zo kwam Frankrijk na alle roerigheid en politiek fanatisme, dat de genoegens van
het leven als onbelangrijk of verderfelijk afdoet, weer terecht in het oude spoor, dat
vele eeuwen geleden was gevormd en dat nog steeds gevolgd wordt. Dat van de
toonaangevende culinaire cultuur van Europa. Met als winstpunt, dat er meer mensen
dan voorheen van konden genieten, en dat langzaam maar zeker de genoegens van
een goede tafel zouden worden gedemocratiseerd.

Gastronomen
Het was in deze politiek zo rumoerige periode van de overgang van achttiende en
negentiende eeuw dat er een nieuw woord in de Fran-
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se taal verscheen: gastronome, samengesteld uit twee Griekse woorden: gaster (maag)
en nomos (wet). Een gastronoom is iemand die de wetten van zijn maag volgt. De
schrijver Croze-Magnan gebruikte het voor het eerst in 1803 in zijn boek Le
gastronome à Paris, de Académie Française, behoedster van de zuiverheid van de
Franse taal, accepteerde het in 1835.
En zo ziet de negentiende eeuw de eerste gastronomen verschijnen, mannen (want
gastronomie is toch vooral een liefhebberij van mannen), die lekker eten en drinken
niet alléén zien als iets om hun macht en prestige te vergroten, om indruk te maken
op anderen, als iets wat bij hun status hoort, maar als verfijnde en kunstzinnige
genieting, als esthetisch genoegen, nauw verwant aan het genieten van muziek,
schilderkunst, toneel. Het waren vooral mannen die wortelden in het Ancien Régime,
maar begrepen dat er een nieuwe tijd met nieuwe machthebbers was aangebroken
en zich daar soepel bij aanpasten. En de nieuwe machthebbers wisten van die kennis
en ervaring uitstekend gebruik te maken. Zoals Napoleon Bonaparte, die na de chaos
van de Revolutie orde op zaken stelde. Van huis uit was hij een Corsicaanse
burgerman, maar hij zag heel goed, evenals de koningen die vóór hem geregeerd
hadden, dat de gastronomie als typisch Franse kunst niet alleen kon bijdragen aan
de glorie van Frankrijk in de wereld, maar ook aan zijn persoonlijk prestige. Zelf
had hij geen smaak, hij at het liefste met zijn soldaten uit de veldkeuken en hield van
eenvoudige Corsicaanse kost, pasta, bloedworst met appelmoes, ragout van
schapevlees, gnocchi, witte bonen. Hij dronk wel de meest vorstelijke wijn uit zijn
rijk, Chambertin, maar was die niet waard. Hij verdunde deze schoonheid met een
scheut water en dronk hem uit zijn veldfles te paard. En verder had hij een grote
voorkeur voor zoete Kaapse wijn. Maar aan zijn overwinning op de Oostenrijkers
bij het Piemontese dorp Marengo op 14 juni 1800, toen hij nog geen keizer, maar
slechts eerste consul was, danken wij wel een beroemd kipgerecht, de poulet Marengo.
Toen de Fransen die morgen al twee veldslagen hadden verloren en de Franse generaal
Desaix voor de derde maal wilde aanvallen, gaf Napoleon te kennen, dat hij eerst
iets wilde eten (‘Een leger marcheert op zijn maag,’ was één van zijn uitspraken).
Er was echter vrijwel niets voorhanden, want de Oostenrijkers hadden de
keukenwagens onderschept. Enkele officieren gingen op zoek naar iets eetbaars - zo
wil het verhaal - en kwamen terug met een kip, olijfolie, wat eieren, knoflook, en,
volgens sommigen, enkele rivierkreeftjes. In de veldflessen was nog
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wat witte wijn en Madeira (volgens sommigen Cognac) en daarmee ging de kok aan
de gang. Hij braadde de kip in de olie, flambeerde met Cognac, maakte de saus met
de wijn en Madeira en diende het geheel op met spiegeleieren en rivierkreeftjes. En
in de namiddag behaalden de Fransen een glorieuze overwinning. Alleen de arme
Desaix kon het niet navertellen, hij sneuvelde.
Napoleon had een bijzonder talent voor het kiezen van medewerkers. Ook de
mannen die zijn rijk culinaire glorie moesten geven. Zo benoemde hij de markies de
Cussy tot prefect van het paleis en intendant van de keizerlijke huishouding. Deze
levenslustige markies had zijn diensten al bewezen aan Marie-Antoinette, een fortuin
verbrast, kans gezien aan de guillotine te ontsnappen en werd in alle dingen van
goede smaak de vertrouweling van Napoleon. Hij regelde de inkoop voor de keukens
en inspecteerde de dames voor de keizerlijke slaapkamer op schoonheid en
gezondheid. Er staat een dessert op zijn naam: aardbeien à la Cussy, gedrenkt in
Champagne en opgediend met een toef slagroom.
Een tweede belangrijke figuur was Cambacérès. Napoleon moet eens gezegd
hebben: ‘Wil je eten als een soldaat, kom bij mij, maar als een keizer, ga dan naar
Cambacérès.’ Deze aristocraat uit een zeer nobele familie was aartskanselier en had
de beste tafel van Parijs. Tweemaal per week gaf hij een diner, waarbij buitenlandse
gasten en diplomaten op wie indruk moest worden gemaakt werden uitgenodigd. De
tafel was gedekt met Brusselse kant, de gasten moesten onberispelijk gekleed zijn
en spreken op zachte, beschaafde toon. Het diner bestond uit achttien gangen. Daarna
gingen de deuren naar de salons open en voegden de dinergasten zich bij wat minder
bevoorrechte genodigden, die niet verder waren gekomen dan de salon, waar evenwel
een uitstekend buffet stond opgesteld. Daar werd dan hogere politiek bedreven,
reputaties werden gemaakt of gebroken, Cambacérès zag en hoorde alles en leek een
persoon hem van belang, dan kreeg die een uitnodiging voor het eerstvolgende diner.
Niet minder indrukwekkend, zowel uit culinair als uit politiek oogpunt, was
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, door velen niet geheel ten onrechte als
schurk betiteld. Een groot diplomaat, zonder enige scrupules of moraal ondanks zijn
geestelijke status - hij is abbé en bisschop geweest - die kans had gezien van het
Ancien Régime via de Revolutie, het Directoire en Napoleons keizerrijk veilig in
het herstelde koninkrijk van Lodewijk XVIII te belanden. Bij het Congres van Wenen
in 1815 was hij de grote tegenspeler van de nauwelijks
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minder schurkachtige Metternich en daarbij schreef hij naar Parijs: ‘Sire, stuur me
liever pannen dan instructies.’ Zijn diners waren zijn grote wapen. Elke morgen
bracht hij, waar hij zich ook bevond, enkele uren in de keuken door om alle roddels
te horen waarmee hij zijn voordeel kon doen. Hij was een groot wijnkenner, sneed
zelf aan tafel vóór en hij hield, naar men zei, van zware gerechten en lichte vrouwen.
De grootste kok van zijn tijd, Carême, werkte in zijn keukens en uiteraard zijn er een
aantal gerechten naar hem genoemd, zoals de suprêmes de volaille Talleyrand,
hartvormig uitgesneden kippeborstvlees, in gesmolten boter gepocheerd, en opgediend
met krokante deegbakjes gevuld met macaroni met room, foie gras en truffel, en
daarbij een Madeirasaus met gehakte truffel. Bij Talleyrand stond men niet met
honger van tafel op. Een diner bestond onveranderlijk uit twee soepen, twee
voorgerechten, waarvan één met vis, vier tussengerechten, twee vleesschotels, dan
weer vier tussengerechten en ten slotte het dessert. Hij beperkte zijn gasten meestal
tot een twaalftal, omdat hij grote waarde hechtte aan een goede tafelconversatie.
‘Aan de tafel van M. de Talleyrand zat niet alleen alles wat beroemd was in Frankrijk,
maar ook alles wat in Europa van zich deed spreken. Het was de conversatie die zijn
diners zo aantrekkelijk maakte, een bewonderenswaardige kunst, een spel, waarbij
de floretten elkaar kruisten met verrassende trefzekerheid,’ schreef een tijdgenoot.
Talleyrand had begrepen dat tafelen meer is dan zich volstoppen met eten. Hij was
een groot man in de culinaire cultuur.

Carême
Velen zien Marc-Antoine, zich noemend Antonin, Carême (1784-1833) als de grootste
van alle Franse keukenmeesters. In zijn kookboeken, zoals Le patissier royal parisien
(De koninklijke Parijse banketbakker), Le cuisinier parisien (De Parijse kok) en het
niet voltooide L'art de la cuisine française (De kunst van de Franse keuken) heeft
hij talloze uitstekende recepten nagelaten. Zoals dat van een getruffeerde poularde.
Op één poularde neemt hij een kilo truffels. Deze worden bijgesneden tot de grootte
van een duiveëi en de afsnijdsels fijngehakt. Laat in een half pond kippevet en een
half pond vers spek de truffels met zout, peper, tijm, laurier, nootmuskaat, zachtjes
smoren en vul hiermee de poularde. Bedek de poularde met de afsnijdsels en laat dit
drie dagen koel staan. Fruit de afsnijdsels kort vóór het braden
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van de poularde in boter met ui, wortel en peterselie. Steek de poularde dicht, wikkel
er lapjes spek omheen, leg de truffelafsnijdsels met de groenten erop en verpak het
geheel in ingevet papier. Steek de aldus behandelde poularde aan het braadspit en
laat deze anderhalf uur braden onder voortdurend bedruipen. Verwijder het papier,
laat de poularde wat kleur aannemen en serveer er een périgueux-saus bij (truffelsaus
met Madeira). Carême zag zichzelf het liefst als beeldend kunstenaar, en vooral als
architect. Hij ‘bouwde’ prachtige pièces montées, magnifiek opgemaakte schotels,
en oogverblindende pasteien, soms meters in het vierkant. Hij beeldde landschappen
uit, paleizen, wijken van Parijs, alles nauwkeurig tot in de kleinste details, of ook
wel uitbundige fantasieën.
Als jongetje van elf jaar, één uit een gezin van vijftien kinderen, was hij de deur
uitgezet om zijn kost te verdienen.
Hij kwam terecht bij een banketbakker en bracht al zijn vrijetijd door in het
prentenkabinet en tot diep in de nacht zat hij te tekenen. Talleyrand was klant bij
deze banketbakker, begreep onmiddellijk dat de kleine Carême een culinair genie
was en gaf hem een plaats in zijn keuken. Daar bracht hij het al gauw tot chef.
Vervolgens heeft hij gewerkt voor de latere Engelse koning George IV, bij de tsaar
aller Russen, die hem als bijzonder blijk van waardering een diamanten ring schonk,
bij de Oostenrijkse keizer en ten slotte bij één van de machtigen van de nieuwe eeuw,
de bankier baron de Rothschild in Parijs.
Deze had een nieuw financieel imperium gecreëerd van geldaristocratie, waarvoor
hij, naar eigen zeggen, drie dingen nodig had, een mooi huis, een vrouw die kon
ontvangen en een kok die kon koken. Carême had feilloos aangevoeld waar de
toekomst voor de nieuwe kookkunst lag, bij de grote financiers en industriëlen, die
de nieuwe eeuw zijn gezicht zouden geven. Carême was een fenomeen, moeilijk
voor anderen en voor zichzelf. Als perfectionist tot het uiterste kon hij fel uithalen
naar collega's: ‘Waarom toont u zoveel gebrek aan talent, zoveel gemis aan
vindingrijkheid in uw armzalige werk, dat onze nationale kookkunst degradeert,’
schreef hij in één van zijn boeken. Hij was jaloers op het ziekelijke af en misgunde
anderen hun successen, maar hij was even mateloos in zijn verering voor zijn
leermeester Laguipière, lijkok van Napoleon, die omkwam tijdens de helse terugtocht
uit Rusland in 1812: ‘Verrijs, illustere schaduw van Laguipière, hoor de stem van
wie uw bewonderaar was!,’ jammert hij bij het vernemen van diens dood.
Op zijn negenenveertigste was hij opgebrand, ‘de goddelijke Carême,
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het genie van de keuken’, zoals men hem in de gezwollen taal van zijn tijd noemde.
De richting die hij had aangegeven paste volmaakt in de gedachtenwereld van de
negentiende eeuw, de eeuw van romantisch pathos, van pompeusheid en burgertrots.
Een eeuw lang bleef Carême het lichtende voorbeeld, tot Escoffier kwam en de weg
terug wees naar eenvoud.

Culinaire literatuur
Sinds men kan spreken van een culinaire cultuur zijn er kookboeken geschreven, de
eerste in Babylonië in spijkerschrift. Maar kritisch commentaar op kookkunst,
filosofische beschouwingen, dat was nieuw - behalve dan de eeuwige moraliserende
kritiek op overdaad, die ook zo oud is als de kookkunst. Culinaire literatuur is ontstaan
in wat men in Frankrijk ‘de gouden jaren van de kookkunst’ noemt, de overgang van
een oude naar een nieuwe wereld rond 1800. De eerste die in vaak scherpe taal zowel
lof als gram uitte was Alexandre-Balthasar-Laurent Grimod de la Reynière
(1758-1837). Zijn vader was fermier-genéral, belastingpachter, maar ook veekoper,
zijn moeder stamde uit een aristocratische familie. Zijn beide handen waren mismaakt,
‘ganzepoten’, zei de één, ‘kreeftescharen’, een ander. Zelf zei hij dat een varken hem
in de wieg had aangevallen. Het was waarschijnlijk een aangeboren gebrek, maar
hij vertelde dit verhaal als wraakneming op zijn vader wiens varkenshandel hij
minachtte. Hij droeg handschoenen en beschikte over primitieve prothesen om mee
te eten en te schrijven. Zijn scherpe tong en kwaadaardigheid hebben hem zelfs
enkele maanden gevangenisstraf gekost. Hij bewoonde een fraai huis aan de Champs
Elysées, nu de Amerikaanse ambassade, en gaf diners die het gesprek van de dag
waren, vooral door zijn niet altijd even fijnzinnige practical jokes. Zo nodigde hij
eens zijn vrienden op zijn eigen begrafenismaal in een geheel met zwarte draperieën
behangen huis, waar hij liggend in een doodkist ontving. Hij had een jury-dégustateur
opgericht van ervaren proevers, bankiers, politici en kunstenaars en als dames, de
soeurs culinaires, toneelspeelsters en zangeressen, die hij beter in staat tot genieten
achtte dan ‘fatsoenlijke vrouwen of wat daarvoor doorgaat’, zoals hij schreef. Eens
per maand kwam deze jury bijeen aan een diner, waarvoor alles was geschonken
door bepaalde leveranciers. Zij konden voor goede kwaliteit een certificaat verdienen,
wat niet zelden hun omzet verdubbelde.
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In 1803 verscheen zijn Almanach des Gourmands (Almanak voor lekkerbekken),
met alle goede eetwinkels van Parijs en een kalender van wat men elke maand moest
eten. Gemeste ossen uit Auvergne in januari, lamsvlees en ham in april, speenvarken
en jong konijn in augustus, kalkoen en de kostelijke vette haringen die dan in het
Kanaal verschijnen in november, haringen die men niet langer mag bakken dan de
tijd die nodig is om een Ave Maria te bidden. Het Onze Vader zou te lang zijn,
meende hij. Dit onderhoudende werk werd in 1808 gevolgd door het Manuel des
Amphitryons (Handboek voor gastheren), waarin de nieuwe rijken, die wel geld
hadden, maar niet de opvoeding om grands seigneurs te zijn, leerden hoe ze hun
personeel moesten drillen, hoe de gang van een menu is en hoe men tafelconversatie
in goede banen kan leiden. ‘Een gastheer die niet kan vóórsnijden en uitserveren is
als iemand met een mooie bibliotheek die niet kan lezen,’ beweerde Grimod de la
Reynière. Het boek is nogal uit de hoogté geschreven, maar dat vond men toen
kennelijk geen bezwaar. Hij hield van de toen nieuwe manier van opdienen: niet
meer alle gerechten van één gang tegelijk op tafel, maar alles na elkaar serveren. Dit
heette à la Russe, omdat de ambassadeur van de Russische tsaar, Alexander Borisovitsj
Koerakin, dit in Parijs had geïntroduceerd. In Rusland deed men het al enkele eeuwen
zo, waarschijnlijk was het voor het eerst vertoond aan het hof van Ivan de
Verschrikkelijke, in de zestiende eeuw. Men vond het prachtig in het Parijs van na
de Revolutie, een vorm van ‘gelijkheid’, niemand kon recht doen gelden op bijzondere
hapjes, iedereen kreeg hetzelfde.
Na zijn turbulente leven met vele goede vrienden, zoals de schrijver Rétif de la
Bretonne, die een niet minder scherpe tong had, en met ook vele vijanden, zoals
Talleyrand, trok Grimod de la Reynière zich terug op zijn kasteel in Villiers-sur-Orge
met een jonge actrice, en vond daar het mooiste einde dat een gastronoom zich kan
wensen: aan het kerstdiner viel hij in slaap en werd niet meer wakker.
Een heel andere persoonlijkheid was Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1753-1826),
afkomstig uit een deftige magistraten- en artsenfamilie in Belley in de Jura. Zijn
moeder was beroemd om haar kookkunst en naar haar is een vorstelijke pastei
genoemd l'oreiller de la belle Aurore (het hoofdkussen van de mooie Aurora, ze
moet ook beeldschoon zijn geweest) van bladerdeeg, gevuld met zwezerik, kip,
patrijs, hazerug en eendeborst. Hij studeerde rechten in Dijon uit familietraditie, maar
voor zijn plezier medicijnen en de nieuwste wetenschap uit die tijd, chemie. Tijdens
de Revolutie werd hij be-
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schuldigd van gematigdheid - kenmerkend voor zijn vriendelijke karakter - en hij
moest vluchten voor de Terreur. Via Zwitserland kwam Brillat-Savarin terecht in de
toen nog jonge Verenigde Staten, het paradijs voor alle vrijheidsminnaars, en
verdiende daar de kost met het geven van Franse les en vioolspelen in een orkestje.
Toen de guillotine niet meer dreigde keerde hij terug, kreeg een aanstelling bij het
gerechtshof in Parijs en leidde tot het eind van zijn dagen een tevreden leven als
welgesteld vrijgezel. Hij schreef enkele juridische werken, die vergeten zijn, maar
ook het werk dat hem beroemd gemaakt heeft en nog altijd in Frankrijk tot de
klassieken gerekend wordt: La Physiologie du goût (Het wezen van de smaak),
waarover hij zelf in - gefingeerde - bescheidenheid sprak. Dit boek is een levendig
mengsel van filosofische beschouwingen, technische uiteenzettingen over
spijsvertering en voedingsleer (die een twintigste-eeuwse lezer wel even doen
glimlachen) en, het aardigste, anekdotes en verhalen, vaak in licht ironische toon
verteld, over diners, picknicks, restaurants, uitstapjes, die een kostelijk beeld geven
van het culinaire leven van de gegoede burgerij in het begin van de vorige eeuw.
Over snoepers, die hun diner begonnen met twaalf dozijn (!) oesters, een pastoor die
zich op een vastendag liet tracteren op een sublieme omelet met karperhommen, over
een ontbijt in een klooster, waar pasteien, stukken gebraden kalfsvlees, een ham, een
klomp goudgele boter en een berg artisjokken en fruit de tafels deden doorbuigen en
de flessen wijn in een klaterend fonteintje te koelen stonden. Bij hem lezen we ook
wat er zoal op de kaart stond in een goed restaurant: twaalf soepen, vierentwintig
hors d'oeuvres, twintig rundvleesgerechten, dertig schotels van wild en gevogelte,
twintig van kalfsvlees, twaalf pasteien in deegkorst, vierentwintig visschotels, vijftien
soorten gebraden vlees, vijftig tussengerechten en vijftig desserts, en op de wijnkaart
dertig wijnen, waaronder Kaapse en Tokajer. Zijn boek is doortrokken van een milde
kritiek op de Kerk en haar ambtsdragers, van meeleven met de armen, voor wie men
moet zorgen dat ze goed te eten hebben, maar over wier moraal men moet waken,
van bewondering voor vrouwen die van een goede tafel weten te genieten, maar
vooral van warme liefde voor goed voedsel, ook eenvoudig, voor de genietingen van
eten en drinken en de grote Franse culinaire cultuur.
Hoewel de beide genoemde auteurs voorlopers waren van de culinaire schrijvers
uit de twintigste eeuw, was voor hen het schrijven nog liefhebberij een geen beroep.
Brillat-Savarin was magistraat, Grimod de la Reynière leefde van zijn geld. Er waren
in Frankrijk ech-
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ter ook beroepsschrijvers uit de ‘officiële’ literatuur voor wie de gastronomie een
bron van inspiratie vormde.
Zoals Alexandre Dumas père, beroemd om zijn lijvige romans zoals De drie
musketiers. Tegen het eind van zijn leven schreef hij Le Grand Dictionnaire de la
Cuisine, een machtig werk, waarin hij in alfabetische volgorde alles beschrijft wat
maar gegeten en gedronken kan worden, met anekdotes en recepten. Amusant en
interessant, maar niet altijd even geloofwaardig. De zware, overdadige keuken van
zijn tijd werd echter uitstekend geportretteerd. Hij was er zelf niet helemaal gerust
op hoe dit werk van hem, als romanschrijver, zou worden geaccepteerd. Twee jaar
na zijn dood werd het pas uitgegeven en nog altijd is het één van de interessantste
boeken over eten en drinken. Ook zijn zoon, Alexandre Dumas fils, schepper van
La Dame aux Camélias, die als La Traviata door Verdi onsterfelijk is geworden,
was een groot gastronoom (Verdi zelf trouwens ook - in La Traviata heeft hij één
van de mooiste drinkliederen uit de hele muziekliteratuur geschreven).
Dumas geeft in zijn stuk Francillon een recept voor de salade Francillon, die
klassiek is geworden: twee delen warme, in Chablis gemarineerde aardappelen, één
deel mosselen, met selderij gekookt, één deel truffelreepjes, het geheel aangemaakt
met olijfolie en wijnazijn.
We mogen ook zeker Alphonse Daudet (1840-1897) met ere noemen als
gastronomisch schrijver. Al was het alleen maar om zijn verrukkelijke verhaal De
drie stille missen uit zijn bundel Brieven uit mijn molen. Daarin vertelt hij hoe een
brave dorpspriester in de Provence, dom Balaguère, in de kerstnacht drie stille missen
moet opdragen in de kapel van het kasteel Trinquelage. Zijn misdienaar Garrigou althans hij dácht dat het zijn misdienaar was, maar in werkelijkheid was het de duivel
die door de misdienaar sprak - vertelde hem, vóór de mis begon, wat zich allemaal
wel afspeelde in de keukens van het kasteel ter voorbereiding van het feestelijke
maal, de Réveillon, na de nachtmis. Daar waren twee grote kalkoenen, zo volgestopt
met truffels, dat hun vel bijkans barstte. Er waren fazanten, hazelhoenders,
korhoenders zonder tal geplukt, zodat de veren her en der vlogen, en uit de visvijver
waren palingen, goudkarpers en forellen aangevoerd. En in de eetzaal flonkerden de
verrukkelijkste wijnen in kristallen karaffen.
Uit de keuken kwamen heerlijke geluiden van het rinkelen van de braadspitten,
het rammelen van de pannen en het zachte tinkelen van
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zilver en glas, en de veelbelovende geuren van roosterend vlees en kruidige sauzen.
De kerk vulde zich met de fraai geklede heren en dames van Trinquelage, glanzend
van zijde en fluweel, en achter hen de bedienden en helemaal bij de deur koks en
koksmaatjes in hun witte buis omgeven door de zaligste keukenaroma's. Waren het
deze veelbelovende geuren, of was het de altaarschel die Garrigou in hoog tempo
deed rinkelen, alsof die wou zeggen: ‘Schiet op, schiet op, hoe eerder je klaar bent,
des te eerder zitten we aan tafel’, die de goede dom Balaguère verleidden? In elk
geval, elke keer als het belletje klonk kon hij alleen nog maar aan het souper denken,
de vlammende vuren, de dampende pannen, en vooral aan die twee prachtige
kalkoenen, die stijf stonden van de truffels. En voor zijn geestesoog zag hij de lange
rijen pages die de heerlijkheden binnendroegen, pauwen en fazanten in hun
verenpracht, vissen op een bed van venkel, pyramides blozende vruchten, en het was
of hij de schotels al zag staan op het smetteloze altaarlinnen.
Opgejaagd door het duivelse belletje van zijn misdienaar gaat hij zich haasten.
Steeds sneller rolt hij door de gewijde woorden en gebeden heen, van de eerste mis
glijdt hij zonder adem te halen in de tweede, raffelt de Latijnse zinnen af, slikt
woorden half in, de misdienaar springt zwetend de trappen van het altaar op en af,
de tweede mis is beëindigd, dan komt de derde. Het belletje klinkt steeds
opgewondener, in de gouden kaarsenschijn ziet hij de karpers glanzen en het vel van
de kalkoenen zich spannen. Vlug, nog vlugger. Uit het Epistel vergeet hij zinnen,
het Evangelie laat hij halverwege voor wat het is, het Credo slaat hij over, uit het
Pater Noster kiest hij enkele woorden, en dan is het eindelijk zover, triomfantelijk
galmt hij door de kerk heen Ite missa est, en de vrome kerkgangers, die zich enerzijds
verwonderden over de haast van hun celebrant, maar anderzijds ook wel naar de
Réveillon verlangen, antwoorden opgelucht Deo gratias, en iedereen spoedt zich
naar de eetzaal. En daar voltrekt zich het noodlot: dom Balaguère sterft aan een
attaque, terwijl hij zijn wroeging probeert te smoren in wijn en saus. Dan verschijnt
hij vol spijt voor de Opperrechter, en krijgt als straf opgelegd, dat hij driehonderd
missen in de komende kerstnachten zal moeten lezen in de kapel van het kasteel
Trinquelage, alvorens hij het paradijs zal mogen betreden.
Zo kan men in donkere kerstnachten in de inmiddels al lang tot ruïne vervallen
kapel in de Provençaalse bergen, vage kaarsvlammetjes zien bewegen, terwijl een
oude priester in halfvergane misgewaden
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op de trappen van het altaar onhoorbare gebeden prevelt.
Een mooi verhaal, met een moraal. Niet de moraal dat gulzigheid een grote zonde
is die gestraft moet worden, maar een ándere moraal: dat men over deze zonde met
milde humor kan schrijven, zonder een hatelijk opgestoken vingertje.
Als het over sappige eetverhalen gaat komen we ook terecht in het
negentiende-eeuwse Normandië, beschreven door Gustave Flaubert (1821-1880) in
de bruiloft van madame Bovary. ‘De tafel was gedekt,’ zo schrijft hij, ‘in het
koetshuis. En daarop lagen vier runderlendestukken, zes schalen met kipperagout,
gestoofd kalfsvlees, drie lamsbouten en in het midden een mooi speenvarkentje,
geflankeerd door vier worsten met zuring. Op de hoeken van de tafel stonden de
karaffen met eau-de-vie. En de cider schuimde om de kurken van de flessen. De
glazen waren van te voren al tot de rand gevuld. Grote schalen met zacht gele room,
die ging golven bij de minste stoot tegen de tafel, vertoonden de initialen van het
pasgetrouwde paar in prachtige arabesken. En men had een patissier uit Yvetot
gehaald voor de taarten en de noga. Aangezien hij pas begon in die streek had hij
zijn best gedaan, en hij bracht bij het dessert in eigen persoon een pièce montée
binnen, dat bewonderende kreten oogstte. De basis werd gevormd door een tempel
van blauw karton met portieken, zuilengalerijen en beeldjes van stucwerk rondom,
en in de nissen sterretjes van goudpapier. Op de tweede verdieping een toren van
biscuitgebak, omgeven door kleine fortificaties van engelwortel, amandelen, rozijnen
en sinaasappelparten, en de bovenste verdieping bestond uit een groene weide, met
rotspartijen en meertjes van ingemaakte vruchten en bootjes van geschaafde
hazelnoten, en in het midden een kleine Amor, op een schommeltje van chocolade,
bekroond door echte rozeknoppen.
Men at tot de avond viel, en als men moe werd ging men een eindje wandelen of
een spelletje doen en keerde weer terug aan tafel. Sommigen vielen snurkend in
slaap. Maar bij de koffie was iedereen weer present. Er werd gezongen, men haalde
kunststukjes uit en kuste de dames.’
En ten slotte, toen de maan hoog aan de hemel stond, keerden de gasten huiswaarts.
Ook toen al, in een tijd waarin men nog niet van auto's droomde, bleek hoe gevaarlijk
voor het verkeer veel eten en drinken is. De paarden hadden te veel haver gehad,
men kreeg ze nauwelijks in het gareel, ze steigerden en schopten, de koetsiers hadden
ze niet meer in de hand, de koetsen slingerden, en kwamen in de berm of in een
greppel terecht.
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En zo verliep een burgermansfeest in de Franse provincie.
En dan was er Charles Monselet (1825-1888), geen groot schrijver, maar toch
auteur van succesvolle artikelen, romans en toneelstukken, en de klassieke dichter
van de gastronomie, al is zijn poëzie dan niet hemelbestormend. Zijn sonnette over
asperges, soep en varkensvlees worden nog altijd geciteerd. In 1858 richtte hij een
gastronomisch tijdschrift op, Le Gourmet, waarvan het eerste nummer werd
gepresenteerd in het Hôtel du Louvre, in aanwezigheid van vele illustere figuren
zoals de schrijver Théophile Gautier, en de bankier baron de Rothschild.
Voor het menu moest men wel even gaan zitten. Er waren twee soepen, vervolgens
vier relevés: zalm op Venetiaanse wijze, tarbot met oestersaus, ossehaas en ham met
groentemacedoine. Daarna de e ntrées: zwaluwnestjes, lamsbiefstukjes met asperges,
rijsttimbaal, kreeft met mayonnaise. Om even op adem te komen een schuimige
sorbet en koude punch. Dan ging men verder met het gebraad: een getruffeerde
poularde, gebraden snippen, galantine van fazant en truffels in Madera. Er volgden
nog twee groenteschotels: asperges en doperwtjes. Ten slotte de desserts: een
vruchtencoupe, charlotte, gelei en ijsbombe. Hierbij werden geschonken Madeira,
Clos Saint Estèphe, Hermitage blanc, Château Paline 1846 en lichtmousserende
Champagne. Als tweede ronde: zoete sherry, Château Laroze 1841, Château Lafite
1847, Clos Vougeot, Champagne Veuve Clicquot en oude port.
Bij dit diner, dat op 25 februari plaatsvond, werden jonge groenten geserveerd,
waarschijnlijk primeurs uit Zuid-Frankrijk.
Een menu, zoals vóór de Revolutie slechts vorsten, hoge adel en prelaten zich
konden permitteren, was nu, dank zij de restaurants binnen het bereik gekomen van
burgers, zelfs schrijvers. De Franse literatuur geurt uit vele bladzijden naar goede
en rijke maaltijden. Balzac wist met smaak grote diners te beschrijven en zijn
romanpersonages kan men vaak in goede restaurants tegenkomen- hij was trouwens
een groot bewonderaar van Brillat-Savarin. Flaubert vertelt uitvoerig over het
overdadige Normandische trouwdiner van Emma Bovary, Proust houdt zich zeker
niet afzijdig van tafelgeneugten, en breeduit beschrijft hij in zijn A la Recherche du
Temps Perdu de overvloedige maaltijden van de goede keukenmeid Françoise. Hij
vond zelfs poëtische schoonheid in de tafel ná het maal, de oesters waarin een klein
beetje water, ‘als wijwater’ was achtergebleven, de restjes wijn in de glazen waarin
nog een glimp licht flonkerde. En in de Mémoires van de gebroeders Goncourt
verdeelt men zijn tijd tussen restaurants en bij elkaar eten.
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En ten slotte was er Colette, de schrijfster die als weinig anderen van het leven heeft
genoten, en die een jongeman ernstig waarschuwde voor vrouwen, die niet van
muziek, niet van truffels en niet van wijn houden. Maar dan zijn we al in de twintigste
eeuw.

De industriële revolutie
De negentiende eeuw, vaak als saai en gezapig beschouwd, was een eeuw vol energie,
optimisme en ondernemingslust. En ook een eeuw van geestelijke expansie - ook al
was het dan in Nederland de eeuw van de domineespoëzie en in Engeland van de
Victoriaanse preutsheid.
Men leerde de techniek kennen en gebruiken, dank zij een steeds verder gaande
beheersing van de natuurwetenschappen, waarvan men in de zeventiende en achttiende
eeuw de mogelijkheden had leren bevroeden. Vele duizenden jaren lang had de mens
zich niet sneller kunnen voortbewegen dan een paard kan lopen of de wind een schip
voortdrijft. Met de stoommachine werd deze snelheid vele malen vermenigvuldigd
in trein en stoomschip. De wereld werd kleiner en wat in vorige eeuwen moeizaam
was ontdekt werd steeds makkelijker bereikbaar. En wat binnen bereik kwam werd
in bezit genomen.
De machine schoof het langzame en zorgvuldige handwerk opzij, en maakte
goedkoop wat ooit kostbaar was geweest.
De opkomst van de techniek en de industrie heeft in de loop van de negentiende
eeuw de gastronomie een andere wending gegeven. Ten goede en ten kwade. Enerzijds
kwam er veel meer binnen het bereik van veel meer mensen, anderzijds werd ook
de kiem gelegd voor de problemen van de tweede helft van onze eeuw, de
overproduktie, de bio-industrie, het milieubederf en de achteruitgang van kwaliteit
in onze Westerse geïndustrialiseerde landen.
Het conserveren van levensmiddelen en het bewaren van voedsel in perioden van
overvloed voor slechte tijden is zo oud als de mens, en nog ouder, want ook dieren
leggen voorraden aan.
Drogen in de wind, roken, zouten, behoren tot de oudste technieken, stammend
uit de verre prehistorie. Ze worden in onze tijd nog altijd gebruikt, niet zozeer om te
conserveren, als wel om een bepaalde smaak aan het voedsel te geven, zoals aan
ham, het Zwitserse in de wind gedroogde Bündnefleisch en gerookte vis. In de
negentiende
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eeuw kwam daar een heel belangrijke nieuwe techniek bij: het inblikken. Napoleon
die zeer goed begreep dat het met slecht gevoede soldaten slecht vechten is, loofde
een grote som uit voor wie een afdoende manier van conserveren bedacht om grote
voorraden over de heerbanen van Europa mee te kunnen voeren. Deze prijsvraag
werd gewonnen door Francis Appert (1750-1840), die vlees en groenten in glazen
potten verhitte en luchtdicht afsloot, waarna het maanden goed bleef. Nu was glas
niet zo praktisch om te velde mee te voeren. Het was de Engelsman Peter Durand
die iets beters uitvond: blik, bedekt met een laagje tin tegen het roesten. Het werd
een groot succes. Tussen 1844 en 1852 bestelde de Britse marine bijna twee miljoen
kilo vlees en soep in blik, aanvankelijk voor de jongens in de ziekenboeg, later ook
voor de gezonde bemanningen. Niet dat die daar erg blij mee waren, ook zeelui zijn
conservatief als het op eten aankomt, ze prefereerden het vertrouwde vlees uit de
pekelkuip boven het ingeblikte vlees, dat ze Sweet Fanny Adams noemden naar een
vrouw die vermoord was en in stukjes gesneden, wat een opzienbarende rechtszaak
was geworden. Het heeft ook tientallen jaren geduurd voor de Engelse arbeider vlees
uit blik wilde eten.
Niettemin is het idee van Appert van onschatbaar belang geweest en voedsel in
blik heeft niet weinig bijgedragen tot het openleggen van de wereld, de kolonisatie,
de uitbreiding van de handel en het overbruggen van schaarsteperioden. Pas in het
midden van de twintigste eeuw is het conserveren in blik voor een groot deel
verdrongen door het diepvriezen en werd het ook door onze snelle transportmiddelen
steeds minder nodig. Maar verdwenen is het nog altijd niet.
Niet alleen soldaten en zeelui konden Napoleon dankbaar zijn, ook alle
zoetekauwen. Sinds de verste voorgeschiedenis was honing, behalve zoete vruchten,
het enige geweest waarmee spijzen en daarmee het leven verzoet konden worden.
De Grieken, die met Alexander de Grote naar het Oosten waren getrokken, ontdekten
daar het suikerriet, en tegen het einde van de Middeleeuwen kwam er rietsuiker naar
Europa, waar het lange tijd een kostbare luxe bleef. In landen waar de wijnstok wil
groeien zoette men dan ook met ingedikt druivesap, wat nu nog altijd gebeurt op het
Turkse platteland. In het jaar 1747 had de Duitse chemicus Andreas Marggraf ontdekt,
dat de onogelijke beetwortel, als veevoeder beschouwd, suiker bevatte en dat die
daaruit vrijgemaakt kon worden. In 1796 werkte de Fransman Archard dit uit tot een
praktisch uitvoerbaar procédé. Dank zij het Continentale Stelsel, waarmee Napoleon
de Europese havens
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afsloot voor handel met Engeland, stagneerde de aanvoer van rietsuiker uit de tropen
en kwam er grote vraag naar bietsuiker.
Er werden meer en meer bieten verbouwd, bietsuiker werd goedkoop - al heeft
Nederland er altijd hoge belasting op geheven - en het leven werd almaar zoeter met
zoete snoeperijen en desserts, koffie, thee en chocolade met veel suiker. In Nederland
steeg ondanks de belasting het suikerverbruik in dertig jaar met driehonderd procent.
En daarmee de tandcariës.
Een uitvinding die wel belangrijk was voor de eenvoudige maaltijd van de kleine
luyden, maar weinig heeft bijgedragen aan de culinaire cultuur, was die van de
margarine. Ook die is te danken aan een prijsvraag. Napoleon III, in 1852 door een
staatsgreep keizer van Frankrijk geworden, had in 1868 een prijsvraag uitgeschreven
voor een spijsvet, bedoeld voor de vloot om naar de tropen mee te nemen, dat niet
zo aan bederf onderhevig was als boter. Er was maar één inschrijver, de
landbouwkundig ingenieur Mège-Mouriès, die dan ook de prijs won. Hij had een
smeersel samengesteld van vet, olie en room. Frankrijk beschermde echter zijn boter,
Mège-Mouriès mocht niet, zoals hij later wilde, boter toevoegen aan zijn fabrikaat
en het moest in vierkante blokken verkocht worden, die in geen enkel opzicht op
pakjes boter leken. De naam margarine is afgeleid van het Griekse margaron, parel,
naar de parelmoerachtige kleur van bepaalde vetten. In Frankrijk is margarine nooit
een succes geworden - de fijne smaak van boter is niet te vervangen, en dat heeft
altijd zwaar gewogen in de Franse keuken. De Middellandse Zeelanden bleven hun
olijfolie trouw en Midden-Europa zijn traditionele varkens- en ganzevet. Zo werden
Engeland, en vooral Nederland, de margarinelanden. Margarine werd de ‘boter’ van
het in de negentiende eeuw opkomende proletariaat en van de kleine burger. Boeren
aten boter of vet.
Ook de wijn profiteerde van de vorderingen van de nieuwe wetenschappen. Men
leerde schimmelziekten van de wijnstok bestrijden met het verstuiven van zwavel
en het spuiten van een koperoplossing in kalkwater, men leerde zwavel gebruiken
voor het ontsmetten van fusten. Er was de belangrijke uitvinding van de chemicus
en apotheker Jean Chaptal, om aan de most vóór of in het eerste begin van de gisting
suiker toe te voegen, waardoor het alcoholgehalte van de wijn hoger wordt, en men
ook in magere jaren met weinig zon en daardoor te weinig suiker in de druiven een
redelijke wijn kan maken. Dit naar hem genoemde chaptaliseren gebeurt nog altijd
en is ook in
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veel wijngebieden, zoals Bourgogne, wettelijke toegestaan. Jean Chaptal heeft
trouwens meer goede ideeën op zijn naam staan. Alexandre Dumas weet te vertellen,
dat hij ontdekte dat men bij het aanmaken van een salade eerst de peper en het zout
in de olie moet oplossen en dan pas azijn toevoegen, omdat zout en peper zich met
azijn niet goed vermengen. Zo kwam Dumas tot zijn beroemde salade: een
hardgekookte eierdooier fijnmaken in olie, zout, peper, dan wat kervel, fijngewreven
ansjovis, gehakte augurkjes en hardgekookt eiwit toevoegen, vervolgens verdunnen
met azijn, en daarop de slablaadjes leggen. Op dat moment riep hij zijn bediende om
het geheel om te scheppen, waarna de meester zelf er een vingergreepje paprikapoeder
overheen stoof.
Ten slotte was er de grote biochemicus Louis Pasteur (1822-1895). Hij was geen
fijnproever en at het liefste een schapekotelet met gebakken aardappelen of bruine
bonen met worst. Maar hij heeft wetenschappelijk vastgesteld wat men al een paar
duizend jaar vermoedde, dat wijn een levend organisme is.
Hij bestudeerde de gistcellen, hij toonde aan hoe wijn zich ontwikkelt en rijpt door
inwerking van zuurstof. Dank zij hem leerden de wijnboeren het gistingsproces, dat
aan de basis ligt van elke wijn, in de hand te houden, waardoor grote rampen tijdens
de vinificatie, en daarmee soms het verloren gaan van een hele oogst, voorkomen
konden worden. Dat het mogelijk is wijnen van constante kwaliteit te maken, die
gezond kunnen rijpen, danken wij in de eerste plaats aan deze man, bij wie, in zijn
woonhuis in Arbois, alle wijnboeren welkom waren met hun problemen.
Maar misschien de allerbelangrijkste uitvinding voor de kookkunst was die van
het fornuis, waardoor de bereiding van voedsel aanzienlijk werd vereenvoudigd, en
koks meer mogelijkheden kregen. Tot het eind van de achttiende eeuw werd er
gekookt, gebraden en geroosterd boven een open vuur in de schouw en gebakken in
een ingebouwde oven, die door een houtvuur, dat de stenen verhitte, op temperatuur
werd gebracht, zoals men nu nog ziet in Griekenland, Zuid-Frankrijk en Scandinavië
en terug-tot-de-natuur-aanhangers weer laten bouwen.
Het open vuur, waar zoveel eeuwen lang de ijzeren soeppot boven gehangen had,
de aardewerken kookpot in de as gestaan had en het braadspit had rondgedraaid, was
wel mooi, maar ook onpraktisch. Het eiste voortdurende aandacht, gaf brandgevaar
en was oneconomisch met brandstof. In de loop van de achttiende eeuw had men
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dan ook al geprobeerd om dit vuur af te sluiten door er een ijzeren plaat boven aan
te brengen en er een metalen oven in te zetten. De eerste die een gesloten fornuis
construeerde was sir Benjamin Thomson, graaf Rumford, geboren in Amerika, maar
vele jaren wonend in Beieren. Daar sloot hij in een tuchthuis in München het open
vuur af met metalen platen, en toonde aan, dat dit aan brandstof de helft kostte van
het open vuur. In 1802 bouwde een ijzergieter uit Exeter het eerste echte fornuis met
ingebouwde oven en een stelsel van buizen dat de warmte langs de bovenkant leidde.
De voorkant was opengelaten voor het braadspit. Men kon in die fornuizen hout
branden, maar later ook kolen en tegen het einde van de eeuw cokes. En ten slotte
kwam er het gasfornuis.
Zoals alle nieuwigheden had ook het fornuis zijn tegenstanders. In 1869 schreef
een dame spijtig dat het fornuis het goede geroosterde vlees had verbannen en dat
we daarvoor in de plaats uitgedroogd vlees hadden gekregen, waaruit alle goede
sappen waren verdampt. Niet alleen huisvrouwen, ook koks kunnen conservatief
zijn. Tot ver in onze eeuw stonden vele van de grootste keukenmeesters afwijzend
tegenover het gasfornuis. Nog in 1960 wilde één van de allergrootsten, Alexandre
Dumaine, slechts koken op een kolenfornuis en ook bij Prunier in Parijs heeft nog
tot in de jaren zeventig van onze eeuw een kolenfornuis gestaan. En toen Escoffier
aan het eind van de vorige eeuw de keukens van het Ritz-hotel in Parijs had ingericht
en men deze vol trots aan de pers liet zien, bleek dat het grote fornuis op kolen
gestookt werd en alleen in een hoekje van de keuken boven een klein gasvlammetje
de pan met bouillon stond te trekken.

Schrale tafels
Sinds de mens geleerd had zich persoonlijk bezit te verwerven en gebruik te maken
van de arbeid van anderen die zwakker, minder slim of ambitieus waren, op de
verkeerde plaats geboren, of alleen maar pech hadden, bestaat de kloof tussen rijk
en arm en verschil in de keukens van rijken en armen. In de Oudheid, toen de
maatschappij gebaseerd was op slavenarbeid, trok men zich van armen weinig aan,
maar men gaf zijn slaven wel redelijk te eten omdat ze nu eenmaal in leven gehouden
moesten worden wilde men er profijt van hebben. Het christendom, gebaseerd op
het jodendom met zijn strenge moraal, was de eerste godsdienst die zich het lot van
armen en misdeel-
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den aantrok: heb uw naaste lief als uzelve, luidde het gebod. Dank zij het christendom
ontstonden er in de Middeleeuwen ziekenhuizen, tehuizen voor wezen en bejaarden,
en het spijzigen van de hongerigen behoorde tot de Zeven Hoofddeugden. Maar
ondanks de goede wil die er zeker was, ondanks de goede werken en de zelfopoffering
van broeders en nonnen, werd de honger niet uitgebannen. De kloof tussen arm en
rijk bleef breed en diep, hongersnoden volgden elkaar op en kerkelijke en wereldlijke
overheden deden bitter weinig om de nood der armen te lenigen.
Alle eeuwen door hadden de armen, als ze al genoeg te eten hadden, brij en bonen,
brood en groenmoes gegeten, met misschien kaas en vlees uit de pekelkuip. En bij
misoogst of als krijgsvolk de akkers vertrapte en de oogst verbrandde, was er honger.
Kooplui, ambachtslieden, zelfstandige boeren waren er vaak beter aan toe maar ook
hun menu was weinig gevarieerd en culinaire cultuur en verfijning en ook overdaad
aan spijs en drank bleef beperkt tot paleizen en kastelen, koopmanshuizen en rijke
kloosters. En hoe weinig begrip de rijken voor de armèn hadden wordt geïllustreerd
door een uitspraak, die zowel aan Marie-Antoinette als aan Catharina de Grote wordt
toegeschreven. Tijdens een hongersnood zouden deze vorstinnen gezegd hebben:
‘Als de boeren geen brood hebben, waarom eten ze dan geen koek?’
Het enthousiasme van de nieuwe burgerij, de expansiedrift, maar ook de
losgebroken vrijheid van het liberalisme, van het ‘ieder voor zich en God voor ons
allen’, hadden zeker geen sociaal paradijs geopend. Integendeel. Er werden fortuinen
verdiend, maar ten koste van de diepste menselijke ellende. Slaven en koelies moesten
de fortuinen bij elkaar ploeteren in de koloniën. Door de industriële revolutie was er
een stadsproletariaat ontstaan dat leefde in erbarmelijke omstandigheden in sloppen
en krotten. De arbeiders, maar ook hun vrouwen en kinderen, werden op
hemeltergende manier afgebeuld in fabrieken en mijnen. De negentiende eeuw was
een eeuw van zoete romantiek, die liefde en moederschap idealiseerde, maar ook
een eeuw van bikkelhard egoïsme en uitbuiting van een weerloze medemens.
De reactie hierop kon niet uitblijven. De feodalé wereld was verdwenen met de
Franse Revolutie en met de mooie idealen hiervan, vrijheid, gelijkheid en
broederschap, was de kiem gelegd voor sociaal denken. En dat brak door op
verschillende manieren in de negentiende eeuw.
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De grote literatuur ging zich als reactie op alle hooggestemde dweperij en nostalgisch
gedroom van de Romantiek, interesseren voor de realiteit van het dagelijks leven,
mét de bijbehorende ellende. Schrijvers als Victor Hugo, Emile Zola, Charles Dickens
drukten hun lezers met de neus op de armoede en honger om hen heen. Er groeide
een sociaal besef, dat nog wel nauw verbonden was met de oude christelijke
liefdadigheid, maar toch meer en meer een eigen leven ging leiden en ook steun vond
bij de koele wetenschap die zich in de negentiende eeuw steeds verder ontplooide.
Bij de bemoeienis om de kwantiteit van het voedsel op de schrale tafels der armen
ontstond er ook zorg om de kwaliteit. Men ging inzien, dat een hongerige maag niet
alleen met een bepaalde hoeveelheid voedsel gevuld moet worden, maar dat dit
voedsel ook moet bijdragen aan gezondheid en algemeen welbevinden. Dat bepaalde
soorten voedsel al of niet goed voor de gezondheid kunnen zijn wisten de Grieken
al. De geleerde abdis Hildegard von Bingen, die leefde in de twaalfde eeuw, moet
al enige notie van vitaminen gehad hebben, getuige haar raad om bepaalde groenten
en kruiden, zoals peterselie, rauw te eten. De medische school van Salerno, die grote
autoriteit bezat in de Middeleeuwen, had al hele lijsten opgesteld van voedsel dat
men beter niet of juist wel of in kleine hoeveelheden moet gebruiken. Engelse en
Franse kookboeken uit de zeventiende eeuw pretenderen een gezonde manier van
eten en drinken te geven (al wordt er vrijwel niet gesproken over het ergste euvel uit
die tijd, het veel te veel en te zwaar eten en de eenzijdigheid van het menu). Artsen
en chirurgijns ruzieden over het feit of koffie, thee, cacao, aardappels en andere
nieuwigheden heilzaam dan wel juist heel schadelijk waren.
Maar wetenschappelijke ondergrond kregen al deze meningen pas in de negentiende
eeuw, toen de scheikunde uit de geheimzinnigheid van de alchemie in het licht van
wetenschappelijk denken was gekomen en de geneeskunst uit het stadium van
proberen en ongemak lenigen, in dat van het wéten, voorkómen en genezen raakte.
Een groot pionier op dit terrein was de Nederlander Gerrit Jan Mulder, die in 1847
een voor die tijd zeer vooruitstrevend boek publiceerde: De voeding in Nederland
in verband met den volksgeest.
Hierin trok hij van leer tegen de onverstandige voeding van de rijken - te vet en
te zwaar - en de slechte voeding van de armen. Hij ontdekte de proteïne, plantaardig
en dierlijk eiwit, en beschouwde dit als de belangrijkste bouwstof van het lichaam.
Hij predikte vooral een zo veelzijdig mogelijke voeding, iets wat nu nog alle
voedseldeskundi-
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gen als de meest verstandige zien. Van vitaminen had hij nog geen idee, maar wel
van voedingszouten, zoals calcium en ijzer.
Volgens hem moesten vooral werklieden veel melk drinken - ook toen al: met
melk meer mans -, veel vis eten, waarin de moderne voedingsleer hem ook gelijk
geeft, en zich niet alleen volstoppen met aardappels en vet. Suiker kon men volgens
hem best missen, en peulvruchten en aardappels achtte hij een voortreffelijke
combinatie voor de schamele tafels. En hij ijverde voor lessen in voedingsleer op de
scholen - iets wat nu langzaam wordt verwezenlijkt.
In deze merkwaardige eeuw van nieuwe uitvindingen en het begin van de grote
techniek, van een eerste notie van voedingsleer en van bemoeienis met een betere
voeding voor armen en misdeelden, paste geheel de intrigerende figuur Alexis Soyer
(1809-1858), zoon van een winkelier in Meaux-en-Brie. Hij had als kok gewerkt in
verschillende Parijse restaurants en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In
1831 vertrok hij naar Engeland, uit afkeer van de Revolutie van 1830, toen twee koks
van zijn brigade vóór zijn ogen in hun keuken werden doodgeschoten.
Engeland was in die dagen een land van ongekende mogelijkheden, van groeiende
koloniale en industriële macht, van steeds groter wordende rijkdommen. Een land
met een nieuwe, welvarende bourgeoisie van industriëlen en financiers, waaruit een
nieuwe adel werd gecreëerd. De achttiende eeuw van de libertijnse aristocratie was
voorbij, Engeland verburgerlijkte in een tijd van ongekende expansie onder een
koningin, Victoria, die ook een burgerdame was. Het grote avontuur speelde zich af
ver weg in de wijde wereld, Engeland zelf werd een land van preutsheid en
burgerfatsoen en de daar onvermijdelijk bij horende hypocrisie. Men stopte zich vol
aan rijk beladen tafels, maar praten over eten was ‘not done’. Vrouwen moesten zich
verre houden van alle aards genot, zowel in bed als aan tafel, ze behoorden bleek en
teer te zijn, ‘'s morgens een heilige en 's nachts een gloeiworm’, zoals dr. A. Hunter
schreef. De mannen lieten zich echter in geen enkel opzicht onbetuigd. Londen telde
nimmer zoveel bordelen als in de preutse Victoriaanse tijd en wie het kon betalen
maakte af en toe een uitstapje naar het aanmerkelijk gezelliger Parijs. En het
gastronomisch plezier speelde zich af in de clubs - waar vrouwen geen toegang
hadden -, waar stevig en goed gegeten werd en meestal een Franse kok in de keuken
stond. Men dronk er exquise, bejaarde Bordeauxwijnen, de beste Champagnes en
ongehoord mooie vintage-ports.
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Die clubs, het Londense besloten en zeer masculiene equivalent van de Parijse
restaurants, waren tegen het einde van de achttiende eeuw ontstaan uit de koffiehuizen,
die bepaalde kamers voor hun vaste klanten gingen reserveren.
In 1837 werd Soyer chef in de exclusieve Reform Club, een zeer eervolle post
voor een chef-kok. Zijn eerste huzarenstuk was een ontbijt voor tweeduizend gasten
op de dag van de kroning van koningin Victoria in 1838. Er was een prachtige keuken
in de Club: ‘Zo groot als een balzaal en glanzend wit als een jonge bruid,’ schreef
het blad Courrier de l'Europe. Soyer leidde er persoonlijk zijn gasten rond, in
smetteloos kokspak met een rood fluwelen kapje op het hoofd, en de interessante
moderne apparatuur aanwijzend met een pollepel. Het valt te betwijfelen of hij
werkelijk een geniaal kok is geweest. Hij was meer technicus en showman. Zo schreef
hij een boek over nieuwe systemen in de keuken: A simplified and new system of
cookery, en vond hij allerlei keukenapparatuur uit. Een vleessnijmachine, de magic
kitchen, die bestond uit een metalen doos met alles erin wat men nodig had om een
eenvoudige maaltijd te bereiden, van theeketel tot kruidenrekje, en een magic stove,
een klein spiritusfornuisje. Hij begreep wat reclame vermag en liet in één van zijn
kookboeken een prentje opnemen, waarop een Engelse markies een maaltijd bereidt
op dit wonderfornuis op de top van de pyramide van Cheops. Ter gelegenheid van
de Wereldtentoonstelling in Londen richtte hij een restaurant in voor vijftienhonderd
bezoekers met een aantal verschillende salons, een Frans boudoir, de kleedkamer
van madame de Pompadour, een grot met eeuwige sneeuw. Punch schreef hierover
vermanend: ‘Soyer, uw verhemelte is misschien goed, maar uw smaak betwisten
we.’ En de strenge Victoriaanse moralisten riepen al gauw dat dit restaurant de moraal
van de jeugd bedierf. Soyers vergunning werd ingetrokken, Engeland was nog niet
rijp voor speels en avontuurlijk eten. Maar wat voor vreemde grappen Soyer ook
verzon, hij was wel één van de eerste grote koks die niet alleen kookte voor de rijken,
maar zich bekommerde om de armen. Hij schreef een kookboek voor de eenvoudige
huisvrouw die van een schijntje moet rondkomen, Soyer's shilling cookery, en dit
werd een bestseller. Op de dag van verschijnen werden er al tienduizend exemplaren
verkocht. Hij zette een gaarkeuken op waar dagelijks driehonderdvijftig bleekneusjes
uit de sloppen een bord warm eten kregen en leverde daarvoor zelf het beginkapitaal
met een tentoonstelling en verkoop van schilderijen van zijn overleden vrouw. Tijdens
de verschrikkelijke hon-
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gersnood in Ierland in de jaren 1845-1846, die volgde op een aardappelziekte en een
ongehoord strenge winter, toen een miljoen Ieren van de honger stierf en nog eens
een miljoen naar Amerika emigreerde, trok hij naar Dublin om er gaarkeukens voor
de hongerigen te stichten. Dat leverde hem zure kritiek op in Engeland - dat wél
mede schuldig was aan de ramp door de eenzijdige aardappelteelt te bevorderen waar men met preutse mondjes klaagde, dat Soyer soep verstrekte aan de armen waar
ze dysenterie van kregen, wat niet waar was. Toen de Krimoorlog uitbrak in 1855
trok hij, met enkele Franse koks, naar de slagvelden om er, samen met Florence
Nightingale, de ellende van de gewonde soldaten dragelijker te maken door goede
veldkeukens te installeren. Na die oorlog publiceerde hij een boek over de voeding
van gewonde en zieke soldaten. En bij zijn dood schreef Florence Nightingale: ‘Zijn
dood is een groot ongeluk. Anderen hebben de kookkunst bestudeerd voor het genot,
maar hij om vele mensen beter te voeden.’ Ook Soyer was zijn tijd vooruit.
Maar niet alleen hij, ook de kok uit de burcht van conservatisme, Charles Elmé
Francatelli, hofkok van koningin Victoria, ging het eten der eenvoudigen ter harte.
Hij was Fransman van origine, uit het diepe zuiden, en in zijn kookboek The modern
cook (1845) probeerde hij een synthese te vormen van Franse en Engelse kookkunst.
Frans is bijvoorbeeld zijn basisrecept voor een goede saus, waarvoor een bouillon
getrokken wordt van zestig kilo vlees, met nog wat kippen en een ham met been.
Frans is ook het gebruik van Cognac om de braadpan waarin vlees gebraden is te
deglaceren (het losmaken van de aanbaksels in de pan). Maar Engels is het gebruik
van vruchtengelei in sauzen. Deze hofkok, die in zijn keuken even royaal was met
levende soepschildpadden - echte schildpadsoep was een standaardgerecht in rijke
Engelse huishoudingen - als onze koks met scampi, achtte zich niet te hoog om zich
te interesseren voor de sobere keuken van de minder bedeelden. Wellicht aangestoken
door het succes van Soyer publiceerde deze fraaie man met zijn weelderige donkere
haardos en baard en vriendelijke oogopslag in 1862 een klein boekje A plain cookery
book for the working classes (Een eenvoudig kookboek voor de werkende klasse).
Hij geeft hierin niet alleen een overzicht voor een basiskeukeninventaris, waaruit
blijkt dat men in die tijd voor één Engelse pond en tien shilling een keukenfornuis
kon aanschaffen (hij geeft ook de raad om vooral voor goede keukenspullen te sparen),
maar ook recepten voor aardappels, gekookt vlees, varkenspootjes, slachtafval,
bloedworst en
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voor grote ketels soep ‘om aan de armen uit te delen’. Er wérd wat uitgedeeld in die
tijd van sociale ellende. Zijn recepten geven bij alle eenvoud toch blijk van zijn
Franse fantasie. Zo is er een recept van kabeljauwkop, gevuld met een mengsel van
broodkruim, ei, peterselie en tijm, in boter met azijn gestoofd, waar ook een paar
oesters aan toegevoegd kunnen worden. Oesters waren goedkoop in die dagen. Er
zal in Engeland in clubs en voorname huizen zeker wel goed gegeten zijn, maar ook
bedroevend slecht. Dickens noemt een maaltijd in een herberg: ‘Slecht geserveerd,
slecht samengesteld, slecht gekookt, een smerig maal.’
Een Franse schrijver beklaagt zich over het standaard Engelse diner van vis en
geroosterd vlees en groenten uit een grote pan water, alles zonder enige smaak of
kraak, en de beroemde pudding noemt hij een ‘oneetbaar mengsel’.
En een andere chroniqueur vermeldt huiverend en vol walging ‘een groot stuk
gekookt rundvlees met doorweekte knoedels, drijvend in een vettig, zout vocht,
omringd door wortelen die blozen van schaamte en rapen die bleek zien van ellende.’
De slechte naam van de Engelse keuken is gevestigd in de negentiende eeuw, toen
openlijk genieten van de goede dingen van het leven als onbehoorlijk werd
beschouwd, en de kinderen in de nursery en op kostschool smakeloos en vreugdeloos
voedsel werd voorgezet uit pedagogische overwegingen, waarmee hun smaak
voorgoed bedorven werd.

De vrouw in de keuken
De culinaire geschiedenis was tot nog toe vooral een mannengeschiedenis geweest.
Er waren wel degelijk kookboeken geschreven door vrouwen, vooral in Engeland,
waar de vrouwen zich nogal afzetten tegen de Franse koks die bij aristocratische
Engelse families carrière kwamen maken. Met mes en pollepel verdedigden zij de
traditionele Engelse keuken. Nederland kreeg in de achttiende eeuw zijn ‘Volmaakte
Hollandsche Keukenmeid’, dat echter ook wel zeer Frans getint was en waarvan vele
recepten uit Franse kookboeken waren overgeschreven, maar dat bedoeld was voor
welgestelde keukens, waar vrouwen kookten. In Nederland prefereerde men een
keukenmeid boven een kok. Madame Dubarry, minnares van Lodewijk XV, die haar
mooie hoofd verloor onder de valbijl van de Terreur, had,
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grote uitzondering in de achttiende eeuw, een vrouwelijke chef-kok.
Deze moet haar vak goed hebben verstaan, want Lodewijk verleende haar na een
bijzonder geslaagd diner het blauwe lint van de Ordre du Cordon Bleu. In de zestiende
eeuw had koning Hendrik III de Ordre du Saint Esprit ingesteld, voor zeer
verdienstelijke lieden, die geëerd werden met een blauw lint, een cordon bleu.
Die oorspronkelijke orde is verdwenen en de term cordon bleu is overgegaan op
een bijzondere vrouwelijke kok - nimmer zal men deze term voor een man gebruiken,
dank zij de vrouwelijke kok van Dubarry.
Met de opkomst van de grande bourgeoisie in de negentiende eeuw, de burgerij
die in de jonge industrieën en de vrije beroepen tot welstand kwam, en wier
huishouding geen plaats bood aan een mannelijke chef-kok met een brigade, kregen
de talentvolle keukenmeiden hun kans. In het Nederlands is keukenmeid een wat
denigrerend woord geworden, kenmerkend voor onze traditionele schamele
waardering voor kookkunst, maar we hebben nu eenmaal geen ander. In Frankrijk
zegt men cuisinière, in Engeland cook, en dat klinkt heel wat vriendelijker.
De Franse cuisinières waren vaak uit de provincie afkomstig, zij brachten hun
regionale tradities mee, die ze, dank zij het royale budget van hun werkgevers konden
verfijnen en verrijken, en zo creëerden zij een kookkunst, die nog altijd een pijler
vormt van de Franse keuken, en waaruit ook de allergrootste chefs nog altijd putten.
De befaamde Lyonese keuken, waaruit de kookkunst is voortgekomen van de grootste
chefs van de twintigste eeuw, zoals Paul Bocuse en Alain Chapel, is een creatie van
de keukenmeiden van de Lyonese zijdewevers uit de negentiende eeuw, de mères
van Lyon.
Zo werd de Franse burgertafel een verfijnde tafel, ook wat betreft de uiterlijke
verzorging, fraai servies, zilver en glaswerk, servetten werden kunstig gevouwen,
bloemen smaakvol geschikt. De burgerhuishouding werd in miniatuur een afspiegeling
van de grote stijl van de aristocratie uit de vorige eeuw.
In Engeland verschenen er in de negentiende eeuw twee kookboeken, die nog
altijd als standaardwerken voor de Engelse keuken gelden, geschreven door nette
burgerdames. De eerste, en de aardigste, was Eliza Acton, nog net geboren in de
achttiende eeuw (1799). Ze had dichteres willen worden, maar toen ze met haar eerste
dichtbundel bij een uitgever kwam, zei deze, dat niemand belangstelling had voor
gedichten van een vrouw, en dat ze maar beter een kookboek
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kon schrijven. De vrouw hoorde immers in de keuken. Ze volgde zijn raad op en
schreef Modern Cookery, dat in 1845 uitkwam. Eén van de beste negentiende-eeuwse
kookboeken, niet alleen omdat het de tradities van de Engelse keuken heeft vastgelegd,
maar ook omdat het helder is geschreven, goede receptuur geeft en oog heeft voor
subtiliteiten. Maar ze schreef wel voor de rijkere huishoudingen, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit haar recept voor geroosterde patrijs als ontbijtgerecht: jonge patrijzen
roosteren aan het spit, dan stevig inwrijven met zout, cayennepeper en boter en
opdienen met een saus van een bruine roux met paddestoelenketchup. ‘Verschillende
gasten hebben dit hogelijk geapprecieerd,’ schrijft ze. Waarbij we wel moeten
bedenken, dat patrijzen in die tijd in Engeland, zeker als men zelf jaagde, nog niet
zulke zeldzame kostbaarheden waren als in onze tijd.
De tweede dame was mrs. Beeton, beroemder dan Eliza Acton, een Britse instelling
mag men wel zeggen, maar wel minder elegant in haar receptuur dan haar
voorgangster. Op haar twintigste was ze getrouwd met een uitgever die groot succes
had gehad met De negerhut van oom Tom. De dood van haar eerste baby bracht haar
tot het schrijven van Beeton's Book of Household Management, niet alleen een
kookboek maar ook een vraagbaak voor allerlei huishoudelijke problemen. Koken
interesseerde haar eigenlijk niet zo erg, en zeker niet lékker koken. Het was haar
meer te doen om een geordend huishouden (A place for everything and everything
on its place, een plaats voor alles, en alles op zijn plaats, was haar devies). Ze gaf
daarom recepten voor niet al te dure, redelijke maaltijden, die elk dom dienstmeisje
kon klaarmaken en elke onhandige huisvrouw. Ze heeft meer school gemaakt dan
Eliza Acton, wat wel iets zegt over de belangstelling voor culinaire zaken in die tijd
in Engeland. Pas in onze eeuw is Eliza Acton met haar originele recepten opnieuw
ontdekt.

La Belle Epoque
Macht heeft zich alle eeuwen door willen tonen in overladen tafels. De Franse
Revolutie mocht dan wel een einde hebben gemaakt aan de absolute vorstelijke macht
in Frankrijk, macht en machtsvertoon waren allerminst verdwenen. De accenten
waren alleen verlegd, de macht had zich meer verdeeld. Het machtsvertoon begon
echter in de negentiende eeuw wat hol te klinken.
De Romantiek had belangstelling gewekt voor het verleden, dat
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grootser werd gezien dan het heden, en ook voor het traditionele, volkseigene, voor
volksmuziek, volkspoëzie. Zo was er een vruchtbare bodem ontstaan voor sentimentele
vaderlandsliefde en opgeblazen patriottisme. De negentiende eeuw werd niet alleen
een eeuw van rokende fabrieksschoorstenen en stampende stoommachines, maar
ook van sabelgekletter en brallend militarisme, van nieuwe koninkrijken, zoals Italië,
en van goudgegallonneerde keizers. Eeuwenlang was er maar één keizer geweest in
Europa, die van het Heilige Roomse Rijk, waarin de vele Duitse staatjes losjes
bijeengehouden werden, en dit keizerschap was overgegaan op de Habsburgse dynastie
in Oostenrijk. In Rusland was er de tsaar, die zich beschouwde als opvolger van de
Byzantijnse keizers. Toen Napoleon zich in 1800 tot keizer kroonde - hij zette zichzelf
de kroon op het hoofd - opende hij een nieuwe keizerlijke weg. Zijn neef
Charles-Louis-Napoléon, zoon van Louis Bonaparte, die drie jaar koning van Holland
is geweest, liet zich in 1852 tot keizer van Frankrijk uitroepen: het Tweede Keizerrijk.
De broer van de Oostenrijkse keizer werd meegesleurd in een keizerlijk avontuur in
Mexico, waarin hij eindigde voor een vuurpeleton, Wilhelm von Hohenzollern dankte
aan Bismarck in 1871 de Duitse keizerskroon, Bulgarije kreeg een tsaar, en koningin
Victoria kon niet achterblijven, zij werd keizerin van India. Glitter en glorie allerwege,
tafels schitterend van zilver, goud en kristal, gerechten van rijke overdaad, de grande
cuisine van Carême met magnifiek opgemaakte schotels, grote tafelstukken, zware
gerechten, somptueuze desserts, overdaad aan kostbare zaken als truffels, foie gras,
die in bijna alle gerechten worden gebruikt.
Op 7 juni 1867 serveerde het Café Anglais in Parijs, toen één van de meest
toonaangevende restaurants, het befaamde déjeuner des tro is empereurs, waar één
keizer in volle glorie aanzat, de tsaar aller Russen Alexander II, en twee keizers van
de toekomst, de tsarevitch, latere tsaar Alexander III, en de toekomstige Duitse keizer
Wilhelm I. De toenmaals beroemde chef Adolphe Dugléré, uitvinder van de sacue
Dugléré, een zachte roomsaus met stukjes rauwe tomaat, tekende voor het volgende
menu:

Potages
Impératrice et Fontanges
Soufflés à la Reine
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Relevés
Filets de soles à la vénitienne
Escalopes de turbot au gratin
Selle de mouton purée bretonne

Entrées
Poulets à la portugaise
Patés chauds de cailles
Homards à la parisienne
Sorbets au vin

Rôtis
Canetons à la rouennaise
Ortolans sur canapés

Entremets
Aubergines à l'espagnole
Asperges en branches
Cassolettes princesse
Bombes glacées

Vins
Madère, retour de l'Inde 1810
Xérès 1821
Château d'Yquem 1847
Chambertin 1846
Château Margaux 1847
Château Latour 1847
Château Lafite 1848
Champagne Roederer frappé

Opmerkelijk is hierbij de zeer oude Madeira, die de voor deze wijn toen gebruikelijke
tocht van tweemaal over de evenaar gemaakt had, de sherry met jaartal, meer dan
zestig jaar oud, die men bij de soep dronk, de zoete Yquem bij de tong en tarbot, de
Chambertin en de drie premiers crus uit Médoc, die alle om en nabij de twintig jaar
oud waren - in die dagen had men nog geduld - en de vermelding dat de Champagne
gekoeld was.
De keizerlijke glorie van Frankrijk vond een weinig glorieus einde in de
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871. De keizer werd bij Sedan ge-

Wina Born, Eten door de eeuwen

211
vangen genomen, Parijs beleefde een koude en schrale oorlogswinter van gebrek aan
brood voor de armen en gebrek aan delicatessen voor de rijken. Parijs was ingesloten
door de Pruisen, het trouwe gevolg van alle oorlogen, de zwarthandelaren, verdiende
goud en de bevolking slachtte paarden, honden en katten en jaagde op ratten. Maar
vindingrijke koks waren er nog steeds, en zo serveerde het restaurant Voisin voor
het kerstdiner 1870 het gekooide ‘wild’ uit de dierentuin in het volgende feestmenu:
gevulde ezelskop, olifantbouillon, gebraden kameel, kangoeroeragout, berekotelet
met pepersaus, wolfsbout met wildsaus, gebraden kat met rattegarnituur. Maar er
waren toch ook kleine doperwtjes in boter, rijstpudding met compote en Gruyèrekaas.
Bismarck liet zich in die tijd de Champagne goed smaken, en toen men hem op
deze onvaderlandslievende voorkeur in oorlogstijd wees, antwoordde de IJzeren
Kanselier: ‘Vaderlandsliefde eindigt waar Champagne begint.’ Dank zij Bismarck
kon de Pruisische koning Wilhelm in de Spiegelzaal van Versailles tot Duits keizer
worden uitgeroepen. Frankrijk knarsetandde en vergat dit affront niet. Tot 1914 bleef
het om vergelding roepen, de grote kok Escoffier weigerde in dienst van de Duitse
keizer te treden, en het patriottische vuur werd warm gehouden tot 1914.
Frankrijk mocht dan wel militair verslagen zijn, en het wat vals glinsterende
Tweede Keizerrijk van de aardbodem weggevaagd, de geest van Frankrijk was
ongebroken en vitaler dan ooit. Na de nederlaag en de Revolutie die daarop volgde
ontstond in 1880 de Derde Republiek, en begon voor Frankrijk, en vooral voor Parijs,
La Belle Époque, de briljante periode, waarin Parijs de wereld leerde wat goed leven
is en Frankrijk de leiding had van het culturele leven in Europa, op het gebied van
muziek, schilderkunst, literatuur. Van ver en nabij stroomden de gekroonde en bijna
gekroonde hoofden van Europa toe om incognito de verveling van een strenge
hofetiquette te vergeten, Russische grootvorsten en obscure Balkanpotentaten, maar
ook koning Leopold II van België, de Nederlandse kroonprins Willem en als meest
illustere Edward, zoon van koningin Victoria, de eeuwige prins van Wales.
Het waren gouden tijden voor mooie, intelligente vrouwen van dubieuze
levenswandel, de courtisanes, die de grandes horizontales werden genoemd en zich
briljante, zij het weinig deugdzame en doorgaans korte carrières schiepen. Zoals la
belle Otéro, een beeldschone zigeunerin, en de zo jong aan tering gestorven Marie
Duples-
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sis, die model heeft gestaan voor de roman La dame aux camélias van Alexandre
Dumas fils en de opera La Traviata van Verdi, en de dame was, die bij een intiem
diner voor enkele royale heren zichzelf liet opdienen, naakt uitgestrekt op een zilveren
schotel, versierd met takjes peterselie en de onvermijdelijke truffels.
Het waren eveneens gouden tijden voor de luxueuze restaurants, die verrezen aan
de nieuwe boulevards.
Enkele daarvan bestaan nog altijd, zoals Laperouse en de Tour d'Argent, waar
men - voor zeer veel geld - de befaamde eend met een saus, door de maître d'hôtel
op een elegant podium bereid uit de sappen die uit de kort gebraden eend geperst
worden, kan genieten, zoals de illustere bezoekers van een eeuw geleden.
Maar het beroemdste was zonder enige twijfel Maxim's, waarvan de naam op de
wiegende driekwartsmaat van Léhars Lustige Witwe de hele wereld is rondgegaan,
waar men ‘alle Damen bei ihren Kosenamen’ noemde en waar de obers precies wisten
wanneer hun gasten al of niet herkend wensten te worden. Waarschijnlijk is dit het
restaurant waar het meeste Champagne ter wereld geschonken is. Er waren heren
die elke avond kwamen, en zich in hun eentje twee magnums Champagne lieten
schenken met wat kaviaar en oesters. Tot de vaste gasten behoorden vijf Russische
grootvorsten, die in gezelschap van de Griekse kroonprins Constantijn en enig
vrouwelijk schoon tegen twee uur 's nachts arriveerden. Het ene magnum Champagne
na het andere werd geopend tot de heren in de vroege morgen door hun aide-de-camp
naar bed geholpen moesten worden. Het souper hield men licht, in kristallen schaaltjes
op ijs glansden de grijsgroene korrels van de beste Russische kaviaar, de beste
gerookte Loire-zalm verscheen, gebraden kwarteltjes en ortolanen, misschien een
kopje real turtle, de schildpadsoep uit Engeland die in die dagen in Frankrijk in de
mode kwam, en uiteraard verse truffels en smeltende ganzelever. Dit wellicht meest
befaamde restaurant dat de wereld ooit gekend heeft, was in 1890 geopend door een
zekere Maxime Gaillard, die barkeeper was geweest en het etablissement voor een
krats gekocht had toen het nog een ijssalon was. Deze viel ten offer aan de
patriottische woede van het Parijse publiek toen er eens een Duitse vlag hing. Helaas
heeft Maxim's zijn culinaire roem niet weten te behouden. Het verloor in de jaren
zestig van onze eeuw zijn derde Michelinster, en wilde toen niet meer in de rode gids
worden vermeld. Maar het is nog altijd een goed, zij het zeer duur restaurant, met
een prachtige interieur. Men ziet er echter geen gekroonde hoofden meer die de hof-
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etiquette komen vergeten. Amerikanen en Japanners, die misschien het geldverdienen
even willen vergeten, hebben hun plaats ingenomen.
Geen kaviaar en truffels en Champagne voor de eenvoudige Parijzenaars, de
naaistertjes die de ravissante toiletten voor de courtisanes maakten, de koetsiers die
de halve nacht, in regen en kou moesten wachten, zich troostend met af en toe een
slok goedkope Cognac, de kleine ambachtslieden, de arme kunstenaars en studenten
op koude zolderkamertjes, die naar deze metropool van de cultuur stroomden. Voor
hen waren er de bouillons, een keten van eenvoudige, goedkope restaurants, door
slager Duval gesticht, voorlopers van onze cafetaria's. Men kreeg er voor weinig
geld een goed en degelijk maal, stevige soep, goed stoofvlees en desserts die de
gaatjes konden vullen. Of men ging naar de kleine buurtzaakjes, opgezet door de
vrouwen van arbeiders uit de verre provincie, waar men de stevige kost van de
regionale keuken kreeg voorgezet. Deze zijn in de loop der jaren niet zelden
uitgegroeid tot uitstekende restaurants, waar Parijzenaars nog altijd de onsterfelijke
landelijke schotels gaan eten als cassoulet (een witte bonenschotel) uit Languedoc,
coq au vin uit Bourgogne, Bretonse vissoep, en pens uit Normandië, de tripes à la
mode de Caen, en Lotharingse kaastaart, de quiche.
En Parijs wist zijn gasten te onthalen, zoals aan het befaamde banket voor
tweeëntwintigduizend burgemeesters van Franse gemeenten, op 22 september 1900.
De president van de Republiek, wiens komst werd aangekondigd door een kanonschot
van de Eiffeltoren, ontving zijn gasten aan smetteloos gedekte tafels, verlicht door
twintigduizend kaarsen, die flonkerden in vijfennegentigduizend glazen.
Achttienhonderd ober-kelners en zesendertighonderd kelners serveerden een hors
d'oeuvre waarvoor tweeduizend kilo zalm gebruikt was en twaalfhonderd liter
mayonnaise, verder ossehaas, Rouaanse eend (zevenentwintighonderd kilo), gebraden
poulardes uit Bresse, ballotine van fazant, salade, ijs en wat kleinere
dessertsnoeperijtjes, en zij schonken zestigduizend liter wijn uit (Saint-Julien, Beaune,
Morgon, Sauternes en Champagne), drieduizend liter koffie en duizend liter likeur
en Cognac.
Niet alleen in Frankrijk werd er gebanketteerd in die jaren waarin de negentiende
eeuw in de twintigste overging.
Ook in de twee hoofdsteden van de Habsburgse dubbelmonarchie zag het leven
er - voor de bovenlaag - zeer feestelijk uit. Wat men de ‘Wiener Küche’ zou gaan
noemen, dat mengsel van Duitse burgerlijk-
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heid en Hongaarse, door de Oriëntaalse keuken geïnspireerde, culinaire fantasie en
kruidig temperament, werd geserveerd in intieme hoekjes bij zigeunermuziek van
chique restaurants, zoals dat van Hotel Sacher, en wie echt ‘uit’ wilde, reed naar
Boedapest, waar in restaurants als de nog altijd fameuze Hungaria en Karpathia de
paprika gloeide en de Tokajer zoet was. En waar ter wereld waren de banketbakkers
zulke begenadigde kunstenaars als in deze twee steden? Waar werd zulke prachtige
patisserie gecreëerd als bij Gerbeau in Boedapest, bij Sacher en Demel in Wenen?
Daar was de Sachertorte - een volmaakte, maar in wezen zeer eenvoudige
chocoladecake - inzet van een verbitterde strijd. Sacher, en dan vooral de geduchte
Anna Sacher die tientallen jaren, sigaren rokend, het befaamde etablissement heeft
geleid, heeft altijd beweerd, dat zij het enige echte recept bezat, nog afkomstig van
de kok van kanselier Metternich, de grote tegenspeler van Talleyrand bij het Wener
Congres. En dat een patissier, die van Sacher overliep naar de Kaiserliche und
Königliche Hofkonditorei Demel het recept wederrechtelijk zou hebben
meegesmokkeld. Het is tot in de hoogste rechterlijke instanties en tot ver in onze
eeuw uitgevochten. Sacher maakt de echte, waarbij de chocoladecake wordt gevuld
met een laagje abrikozenconfituur, en overtrokken met chocoladeglazuur. Demel
mag geen confituur gebruiken. En bij beiden serveert men half opgeklopte slagroom
zonder suiker, en niet erop, maar ernaast. Al het andere is pure vervalsing en geknoei.
Zo ging de wereld, uitbundig etend en drinkend, op weg naar het jaar 1914, waarin
alle van goudgalon glanzende en met trompetgeschal begeleide patriottisme en alle
zelfgenoegzaamheid over een wereld die feestelijk en vrolijk was voor weinigen,
maar grauw voor velen, in de modder van de loopgraven gesmoord werd. Een einde
voor vele gekroonde hoofden, en voor veel onbezorgd en frivool plezier, het begin
van een nieuwe tijd, een nieuwe eeuw.
En wát de kookkunst betreft was er een geniale kok, die de Franse keuken van de
ene eeuw naar de andere bracht, die een uit de hand gelopen en in overdrijving en
protserigheid verstikte keuken weer terugbracht naar de basis, wiens boeken nog
altijd worden herdrukt en vertaald en wiens invloed een eeuw lang heeft
standgehouden: Auguste Escoffier.
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Hoofdstuk IX
De kookkunst vindt nieuwe wegen
Escoffier creëert de moderne keuken, wetenschap en gezondheid,
technologie en internationalisering, de keuken der trends.
Bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw was het of men uit een
met veel pluche behangen, stoffige salon in een lichte, zonnige serre stapte. Na de
zware stijlen van neo-Gothiek en neo-Renaissance met hun overdadige ornamentiek,
na de overromantisering van de Middeleeuwen, kwam de lichte, sierlijke Jugendstil
met zijn vloeiende, zachte lijnen en pure liefelijkheid, de Art Déco, die op essentie
van vorm terugging.
Na de broeierige muziek van de laat-Romantiek kwam de lichte dromerigheid van
Debussy en de teruggang naar oerritmen van Strawinsky en Bartók, na de zware
pathetiek van schilders als Delacroix kwamen de Impressionisten, die zonlicht lieten
sprankelen in bloeiende tuinen. De mode werd slanker en gracieuzer en kreeg aandacht
voor de natuurlijke lijnen van het lichaam. Allerwegen was er verfrissing en
verjonging, maar dat de nieuwe eeuw geen eeuw van dromerig idealisme, geloof in
de goedheid van de mens en geluk door technische vooruitgang zou worden beseften
maar weinigen, en dat de techniek in driekwart eeuw eindeloos veel verder zou komen
dan in een half miljoen jaar daarvoor en zeker geen paradijs op aarde zou scheppen,
kon men nog niet bevroeden. En toen men uit de mollige nadagen van de negentiende
eeuw naar de twintigste overstapte werd deze verwelkomd met hoopvol optimisme.
Nog net vóór het midden van de negentiende eeuw, in 1846, werd in het Franse
Villeneuve-Loubet, tussen Nice en Antibes, de man geboren, die de keuken van de
nieuwe eeuw zijn vorm zou geven, en wiens invloed deze gehele eeuw voelbaar zou
blijven: Auguste Escoffier.
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Op zijn dertiende, toen hij kon lezen, schrijven en rekenen, moest hij een vak gaan
leren, en dat werd toevallig het koksvak, omdat zijn oom François, die een restaurant
dreef in Nice wel een keukenhulpje kon gebruiken. Zes jaar later trok de jonge
koksleerling naar Parijs en werd commis rôtisseur bij Le Petit Moulin Rouge. In dit
befaamde fijnproeversrestaurant was vaste gast MacMahon, maarschalk van Frankrijk.
Toen deze krijgsman in 1870 zijn land moest dienen in de Frans-Duitse Oorlog nam
hij de jonge kok, wiens kunst hij zeer apprecieerde, mee naar Metz als kok voor de
generale staf, en later in krijgsgevangenschap naar Duitsland. In 1873 keerde Escoffier
terug bij Le Petit Moulin Rouge, waar hij een vaste kring bewonderaars om zich
heen kreeg, zoals de toneelspeelster Sarah Bernhardt - zij bleven tot aan haar dood
in 1923 verknochte vrienden - en Edward, de eeuwige prins van Wales, die in Parijs
de ijzeren discipline van zijn moeder Victoria kwam vergeten. Na enkele jaren ging
Escoffier weer terug naar de Rivièra, waar hij op een gelukkige dag de Zwitserse
dorpsjongen César Ritz ontmoette, de schepper van de Grands Hotels. Het werd een
volmaakte samenwerking van vele jaren, waarbij beiden elkaar inspireerden en
stimuleerden. De samenwerking van kok en - wat wij nu - manager noemen, waaruit
grootse dingen kunnen voortkomen.
Zij hadden de tijd mee: het reizen was in de mode gekomen. Van een moeizame
aangelegenheid was het tot een genoegen geworden dank zij luxueuze express-treinen
en de comfortabele schepen die de ontwikkeling van de stoommachine gebracht had.
De elite van Europa ontmoette elkaar aan de speeltafels van Monte Carlo en
Baden-Baden, flaneerde langs de boulevards van Nice en Cannes en spelevaarde op
de Zwitserse en Italiaanse meren. De groten van het podium trokken van Wenen naar
Parijs, van Londen naar Berlijn.
Er kwam, aan de eindpunten van trein en schip, behoefte aan luxueuze
onderkomens. En dat had Ritz heel goed begrepen.
Hij creëerde het luxe-hotel, dat niet alleen comfort bood, maar ook culinair genot
van de hoogste klasse, en dit dank zij Escoffier, die de keuken creëerde die in de
nieuwe levensstijl paste.
In 1890 krijgt Ritz de leiding van het Londense Savoy, het mooiste en modernste
hotel van Europa in die dagen: elke kamer een eigen badkamer! Escoffier werd
hoogste chef in de keuken en zowel voor hem als voor het Savoy volgden er grootse
jaren. Koningen en maharadja's, miljonairs en operasterren logeerden en dineerden
in het Savoy, de prins van Wales kwam er geregeld met zijn vrienden en vriendin-
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nen, in het Savoy immers konden ook dames gezien worden.
Hier creëerde Escoffier voor zijn dierbare vriendin Sarah Bernhardt de fraises
Sarah Bernhardt, aardbeien in Champagne en Curaçao gemarineerd, op vanille-ijs
geserveerd met aardbeienmoes met wat Curaçao. Voor ieder van de elkaar hevig
hatende operadiva's Adelina Patti en Nellie Melba schiep hij een eigen dessert. Voor
Adelina vanille-ijs met een krans van kersen op eau-de-vie en slagroom, voor Nellie
de legendarische pêche Melba waarschijnlijk het beroemdste nagerecht uit de culinaire
geschiedenis, nog altijd geïmiteerd en helaas al te vaak verknoeid. Na een voorstelling
van Wagners Lohengrin, waarin Nellie Melba de rol van Elsa had gezongen, soupeerde
zij met vrienden in het Savoy. En daar werd voor het dessert een prachtige, uit ruw
ijs gehouwen zwaan binnengedragen, als de zwaan van ridder Lohengrin, met in een
uitholling tussen zijn vleugels romig vanille-ijs, daarop blanke perziken, overgoten
met frambozepuree. De enig echte pêche Melba, puur en van sublieme eenvoud.
Escoffier was niet alleen een groot liefhebber en bewonderaar van toneel en vooral
opera, maar ook van vrouwen. Hij kookte graag voor vrouwen, omdat die volgens
hem een veel betere en fijnere smaak hebben dan mannen, en verschillende malen
heeft hij ook verklaard dat zijn lichte, subtiele kookstijl geïnspireerd was door de
smaak van vrouwen. Voor het eerst in de geschiedenis een cuisinier die erkent dat
vrouwen misschien een betere smaak hebben dan mannen, en daar rekening mee
houdt. Zoals later de grote Fernand Point, die élk nieuw gerecht door zijn vrouw liet
proeven en keuren en haar kritiek ter harte nam.
In 1898 werden om nooit geheel opgehelderde redenen Ritz en Escoffier, en hun
fameuze sommelier Echenard ontslagen. Volgens madame Marie Ritz omdat de
vrouw van de directeur jaloers op haar was, volgens Escoffier door geïntrigeer van
een jaloerse huisdame. In 1983 doken er papieren en bekentenissen op waaruit zou
blijken dat het drietal zich aan financiële onregelmatigheden schuldig gemaakt had.
Maar bewezen is er nooit iets en financiële onregelmatigheden zijn wel
onwaarschijnlijk gezien het karakter van zowel Ritz als Escoffier. Beiden begonnen
echter opnieuw in het Londense Carlton, en hun meest illustere gasten, zoals de prins
van Wales, volgden hen. Daar heeft Escoffier zijn briljante carrière voortgezet tot
hij, 74 jaar oud, het fornuis vaarwel zei. Hij overleed, hoogbejaard, in 1935 in Monte
Carlo.
Het meest opvallende van Escoffier is, dat hij de nieuwe tijd zo feil-
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loos aanvoelde. Het nieuwe publiek met zijn bewegelijker, losse levensstijl, de functie
van het luxe-restaurant met een gemêleerde, internationale gastenkring. En ook een
nieuwe stijl in architectuur, muziek, schilderkunst. Zoals daarin het epateren, het
overdonderen vervangen werd door eenvoud, door behagen in subtiele schoonheid,
zo creëerde hij een kookstijl, waarin men, zoals in de architectuur van Berlage, de
lijnen kan volgen, de constructie herkennen en waarin alles zijn functie heeft.
‘Toujours faîtes simple,’ (doet het altijd eenvoudig) was de belangrijkste regel die
hij zijn brigade en zijn leerlingen voorhield.
In 1902 verscheen het boek, dat hij zelf zag ‘liever als gereedschap dan als boek,
een medewerker wiens raadgevingen altijd van pas komen’, Le Guide Culinaire.
Hierin heeft hij de kookkunst, zijn kookkunst, neergeschreven in vijfduizend formules,
zoals hij ze noemde. Een kookboek waarin de grande cuisine, zoals hij die zag aan
het begin van deze eeuw is vastgelegd, en dat in veel opzichten nog altijd verrassend
modern aandoet. Hij spreekt daarin duidelijk zijn afkeuring uit over dikke gebonden
sauzen en soepen (die echter nog altijd niet uit alle restaurantkeukens verdwenen
zijn). Hij kookt groenten kort, bereidt vis zo kort als maar mogelijk is, gebruikt eigen
vocht van vis en vlees voor de saus om de smaak te accentueren.
Ideeën, die bijna driekwart eeuw later weer als nieuw en opzienbarend werden
gelanceerd. Bij vele gerechten geeft hij aan wat de beste begeleiding is, en stelt hij,
dat er in de keuken al een keuze gemaakt moet worden welke groente bij bepaalde
vis of vlees het beste smaakt. Iets wat in onze tijd nog lang niet overal wordt toegepast,
maar wat wel zou moeten.
De Guide geeft echter ook een boeiend beeld van een luxueuze restaurantkeuken
van vóór de Eerste Wereldoorlog. Een luxe zoals wij niet meer kennen, omdat veel
wat in zijn tijd nog wel betaalbaar was, nu vrijwel onbereikbaar is geworden. Kaviaar
acht hij een uitstekend middel om bouillon te klaren. Een poularde wordt gevuld met
een halve kilo truffels, en ook verder wordt er nogal royaal met deze kostbare
paddestoel omgesprongen. Bepaalde vogelsoorten die in zijn tijd nog alom
verkrijgbaar waren, zijn zo schaars geworden dat ze terecht beschermd worden en
niemand er meer aan denkt om ze in de keuken te gebruiken. En er zullen weinig
koks zijn die het uitvoerige recept voor het bereiden van levende schildpadden zullen
toepassen. Maar als Fransman geneert hij zich ook niet voor eenvoudige zaken als
pens en varkenspootjes en bruine bonen.
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Na zijn pensionering heeft hij Ma Cuisine geschreven, verschenen in 1934, een jaar
vóór zijn dood. Dit was bedoeld als vereenvoudiging van de Guide en als kookboek
voor de dagelijkse burgerkeuken. Maar dan wel voor een zeer gegoede burgerkeuken,
met een ervaren keukenmeid achter het fornuis. Al zegt hij dan wel in het voorwoord
dat het ook voor de petite ménagère, de eenvoudige huisvrouw, is, maar die moet
dan wel heenkijken over de patrijsjes en de truffels, de kreeften, de ortolanen en de
reeruggen en zich troosten met de wijting, frikadellen en varkensoortjes, die er ook
instaan.
Een typische creatie van de negentiende eeuw was de hors d'oeuvre varié: een
keur van kleine pittige hapjes, zoals verschillende soorten gerookte vis, haring, kreeft,
vleeswaren, slaatjes, eieren, met mayonaise of variaties van mayonaise, alles in bonte
verzameling smakelijk uitgestald op grote schotels.
De oorsprong hiervan ligt in Rusland. Bij de chique Petersburgse families in de
negentiende eeuw was het gebruikelijk zijn gasten te ontvangen met zakoeski, kleine
voorgerechtjes. Deze stonden uitgestald op een buffet in een zijkamer van de eetzaal.
Hier verzamelden zich de gasten, namen wat hapjes en slokjes alvorens zich voor
diner of souper aan tafel te begeven.
Onmisbaar bij zakoeski was uiteraard kaviaar, liefst in verschillende soorten,
afkomstig van verschillende soorten steuren, zoals beluga en sevruga. Verder was
er gerookte zalm, sprot en steur, zoute haring en andere gezouten vis, kreeft,
rivierkreeftjes, salades van aardappels met vis, ingelegde groenten, kleine pasteitjes
met vlees of paddestoelen. Daarbij wittebrood en roggebrood. En in sneeuw en ijs
gekoelde wodka, gekruide wodka en Hollandse jenever (!). Deze mode sloeg over
naar Scandinavië en is daar uitgegroeid tot het Scandinavische buffet, dat een maaltijd
op zich is geworden. En in Frankrijk werd het de hors d'oeuvre varié die in het begin
van onze eeuw zijn overdadige hoogtepunt beleefde. In Nederland heeft deze hors
d'oeuvre nog een lang en taai leven gehad, vooral in provincie-hotels voor bruiloften
en partijen en in niet al te fijnzinnige vorm met gemetselde slaatjes, maar dit
merkwaardige voorgerecht dat grondig alle eetlust bedierf door de loodzware salades
en overdaad aan mayonaise, heeft nu ook in Nederland toch wel definitief het veld
moeten ruimen. Op hoog niveau voor alle zogenaamde ‘lauwe salades’ van de nouvelle
cuisine, op een wat lagere trap voor de krabcocktail.
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Franse glorie
De snorkende vaderlandsliefde, het optimisme en het geloof in de goedheid van de
mens vonden een wreed einde in de loopgraven van de oorlog 1914-1918. Tronen
stortten in, koningen en keizers moesten een goed heenkomen zoeken, of werden
vermoord, zoals de Russische tsarenfamilie. De wereld begon opnieuw, sadder and
wiser, en de overwinnaars stortten zich in een roes van plezier. Van heinde en verre,
en vooral uit Amerika, kwam men zich amuseren in Londen en Parijs, om zich in
taxi's, bestuurd door gevluchte Russische grootvorsten te laten rijden naar restaurants,
waar weer andere grootvorsten de schotels aandroegen. De jazz bracht het ritme van
de nieuwe tijd en men danste foxtrot en charleston en dronk kleurige cocktails aan
de bar. Parijs werd weer het middelpunt van de artistieke wereld, en trok als een
magneet kunstenaars en schrijvers aan. En Parijs werd ook weer het gastronomische
middelpunt der aarde, met restaurants van wereldfaam als Maxim's, La Tour d'Argent,
Lasserre en Lucas-Carton, en delicatessenzaken als Hédiard en Fauchon.
Allerwegen ontstonden confréries gourmandes, gastronomische genootschappen,
van hoog tot laag. Van artsen en schrijvers, van industriëlen, sjouwers bij de Hallen,
kunstenaars en bankiers, en ook van dames, zoals de Cercle des Gourmettes, die
ieder naar eigen smaak en financiële middelen op geregelde tijden uit eten gingen,
en de grote literaire prijzen, zoals de Prix Goncourt, werden in luxueuze restaurants
bedisseld. De beroemdste Parijse kok uit de feestelijke na-oorlogse dagen was Prosper
Montagné (1865-1948), naar wie de Grand Prix is genoemd voor de beste cuisinier
van Frankrijk, en een club van liefhebbers en vakmensen op culinair gebied. Hij
heeft een veel bewogen leven geleid. Net als Carême wilde hij aanvankelijk architect
worden, hij kwam achter het fornuls terecht van beroemde etablissementen als
Ledoyen en het Grand Hotel de Paris, in de Eerste Wereldoorlog organiseerde hij de
centrale legerkeuken, hij heeft gewerkt als adviseur bij de slachthuizen van Chicago,
schreef een aantal boeken en culinaire artikelen, stelde met dr. Gottschalk de grote
Larousse Gastronomique samen en vergaarde roem in zijn eigen restaurant aan de
rue de l'Échelle in Parijs, waar iedereen kwam die pretendeerde een goede smaak te
bezitten. Evenals Escoffier werd hij geëerd met het kruis van het Légion d'Honneur.
Maar hij kon niet met geld omgaan, haalde zich enorme belastingschulden op de
hals en op zijn oude dag kon hij zich nog slechts een
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bord soep in een goedkoop bistrootje permitteren als avondmaal. Eén van zijn mooiste
diners werd in zijn restaurant geserveerd in 1926 om de honderdste sterfdag van
Brillat-Savarin te herdenken. Het menu was geheel geïnspireerd op verhalen uit diens
Physiologie du goût.
Als hors d'oeuvre waren er rissoles met foie gras, warme worst en nog wat
kleinigheden met daarbij een Chablis. Vervolgens als visschotel gestoofde paling
met een saus van rivierkreeftjes met daarbij een wonderschone Saint Emilion Château
Cheval Blanc 1914 - opmerkelijk: een rode wijn bij de paling, geheel in de traditie
van Saint Emilion, waar men rode wijn bij lampreien drinkt. Als hoofdschotel het
lievelingsgerecht van Brillat-Savarin, met truffels gevulde kalkoen, met daarbij een
Côte de Nuits uit het legendarische kometenjaar 1911. Om de mond te verfrissen
een salade, daarna de door Brillat-Savarin onmisbaar geachte kaas, waarbij men nog
eens inschonk van de grote Bourgogne, en als dessert een schuimtaart met Champagne
van Heidsieck en Pol Roger, fruit en koffie met Cognac. Geen licht menu, maar zeker
ook niet overdadig, en wél harmonieus. Zo hoort men een groot culinair schrijver te
eren, en zo doet men het ook in Frankrijk.
Een kleurrijke figuur, die geheel in deze periode paste, een man die joyeus geleefd
heeft van en vóór de gastronomie en deze een leven lang au sérieux genomen heeft,
was de schrijver-journalist Maurice-Edmond Sailland (1862-1956), bekend geworden
als Curnonsky, prins der gastronomen, door iedereen Cur genoemd. Zijn pseudoniem
is samengesteld uit de beide Latijnse woorden cur non (waarom niet), met daarachter
een Russische uitgang, in een opwelling er achter gezet toen tegen het einde van de
negentiende eeuw Frankrijk en Rusland een bondgenootschap sloten en bovendien
Rusland, met muziek, ballet en literatuur, zeer in de mode was. Ook Escoffier heeft
meegedaan aan de Russische mode met een aantal recepten in zijn Guide.
Curnonsky beschikte over een onverwoestbare eetlust die hem tot op hoge leeftijd
nimmer in de steek heeft gelaten, en een feilloze smaak. En daarbij was hij volstrekt
integer. Margarinefabrikanten hebben hem een royale lijfrente aangeboden als hij
alleen maar zou willen schrijven dat margarine best boter kan vervangen, de
likeurfabriek Vieille Cure wilde een fabelachtige som betalen als er op het etiket van
die likeur mocht staan ‘Vieille Cure van Cur’. Hij weigerde verontwaardigd. Het
enige wat hij accepteerde was het geschenk van de
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Parijse restaurateurs voor zijn vijfenzeventigste verjaardag, dat er ten allen tijde een
tafeltje voor hem gereed zou staan, waar hij, als het hem zinde, zou kunnen
aanschuiven, zonder dat er een rekening gepresenteerd werd. Hij reisde Frankrijk
rond om de regionale keukens ter plaatse te bestuderen, ging naar China, Indo-China
en de Philippijnen - heel wat in die dagen - en creëerde een nieuw woord,
gastronomaden, voor gastronomische toeristen. Hij heeft een Atlas de la gastronomie
française geschreven, waarin hij de regionale keukens van Frankrijk inventariseert,
en in 1953, enkele jaren vóór zijn dood, verscheen bij Larousse het lijvige werk
Cuisine et Vins de France, waarin hij recepten heeft verzameld van alle belangrijke
chefs van zijn tijd, en voortreffelijke menu's geeft die nog altijd voorbeeldig zijn.
Een monument van de klassieke Franse keuken, zoals die in de eerste helft van deze
eeuw is geconsolideerd.
Met Madeleine Decure heeft hij het blad Cuisine et Vins de France opgericht, dat
nog altijd een bloeiend bestaan leidt en in 1930 stichtte hij de Académie des
Gastronomes, die, zoals de eerbiedwaardige Académie française behoedster is van
de Franse taal, de Franse gastronomie moet beschermen. Het heeft Cur niet aan
erkenning en eerbewijzen ontbroken. Hij was onder andere laureaat van de Académie
française, die daarmee officiële erkenning gaf aan wat men gastronomische literatuur
zou kunnen noemen. En in 1927 hebben drieduizend Franse koks en restaurateurs
hem verkozen tot prins der Gastronomen. Een leven, zoals alleen in Frankrijk
denkbaar is, waar men de gastronomie ziet als wezenlijk onderdeel van de cultuur
en gastronomische schrijvers als cultuurdragers.
Ook Curnonsky volgde de lijn die door Escoffier was aangegeven: ‘De dingen
moeten smaken naar wat ze zijn’, was één van zijn bekendste uitspraken, die een
veroordeling inhoudt niet alleen van alle overdrijving, maar ook van alle bizarheden
die na hem de keuken gingeń overwoekeren.
De twee grootste koks van de jaren na de Eerste Wereldoorlog waren Fernand
Point, bijgenaamd le Merveilleux en Alexandre Dumaine, bijgenaamd le Magnifique.
Point was in 1897 geboren in een restaurant-familie. Zijn grootmoeder beheerde het
stationsrestaurant in Louhans, gelegen in de van heerlijkheden overvloeiende provincie
Bresse, zijn vader was maître d'hôtel en droomde voor zijn zoon van een carrière als
tandarts. De jonge Fernand interesseerde zich wel voor tanden, maar niet om ze te
repareren - meer om wat die tanden te doen zouden krijgen. Op zijn vijftiende stapte
hij als jongste koksmaat de keu-
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ken binnen, werkte van 's morgens zes tot 's avonds tien en elke minuut die hij over
had las hij de boeken der groten in de gastronomie, Carême, Brillat-Savarin, Grimod
de la Reynière. Hij koos zich een vrouw met een voortreffelijke smaak (zij deed de
wijninkoop en keurde zijn nieuwe creaties). Samen hebben zij La Pyramide in Vienne
aan de Rhône tot een culinaire top in Frankrijk gemaakt en na zijn dood in 1955 heeft
madame Point met de jonge chef-kok Guy Thivard de zaak tot in de jaren tachtig in
dezelfde grote stijl kunnen voortzetten. Point heeft een hele generatie van Franse
chefs opgeleid. Zijn kookstijl was van sublieme eenvoud en absolute perfectie, hij
werkte weken aan een bepaalde nieuwe creatie. Enkele van zijn gerechten zijn nog
altijd beroemd en ook eindeloos door mindere goden geïmiteerd, zonder ooit te zijn
geëvenaard.
Zoals zijn gratin d'écrevisses, staarten van rivierkreeftjes, zachtjes gaar gesmoord
in boter met peper en een klein glaasje van de allerbeste Cognac en vervolgens op
een hoek van het fornuis even nagestoofd in de allerbeste verse slagroom. Hierbij
worden reepjes kropsla gelegd, even door gesmolten boter gehaald, en daarna wordt
het gerecht heel even onder de grill gezet. Bij hem kreeg men ook de absoluut
volmaakte gratin dauphinois, een aardappelgerecht dat in onze restaurants zo deerlijk
wordt verknoeid en meestal te onpas geserveerd. Geschilde aardappels worden niet
gewassen, alleen afgeveegd, in dunne plakjes gesneden en bestrooid met zout en
peper. Vervolgens legt men ze in een met boter en knoflook ingewreven ovenschaal,
giet er een mengsel op van losgeklopt ei, volvette melk en een klein beetje slagroom
en daarop klontjes boter. In een matig warme oven wordt dit tot zachte subtiele
romigheid. Niets meer, niets minder.
Eindeloos geïmiteerd is ook zijn gâteau Marjolaine zonder dat ooit iemand de
combinatie van lichte brosheid en zachte romigheid heeft kunnen benaderen. Deze
taart bestaat uit vier lagen bros gebak van fijngehakte amandelen en hazelnoten met
stijfgeslagen eiwit, en daartussen in het midden zachte crème pralinée, en tussen de
twee buitenste lagen chocoladecrème. Poedersuiker erop, en langs de kanten dunne
chocoladevlokjes.
Alexandre Dumaine (1895-1966) resideerde in het Hôtel de la Côte d'Or in het
mooie oude Bourgondische stadje Saulieu. Hij had een Bourgognewijnkelder waarvan
men nu slechts kan dromen - zulke wijnen bestaan niet meer. In de jaren dertig kreeg
hij de drie Michelinsterren en het kruis van het Légion d'Honneur. Alles wat
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meetelde in Parijs en meedeed aan het toen nieuwe en hoogst chique autotoerisme
kwam bij hem eten. Onder zijn gasten zag hij Mistinguett en de Aga Khan, de Spaanse
ex-koning Alfonso XIII, die altijd koude, roze gebraden hazerug wenste, en Curnonsky
die hier kwam genieten van Pochouse, een streekgerecht van zoetwatervis. Toen
maarschalk Pétain in augustus 1944 door enkele officieren van de Wehrmacht als
gijzelaar naar Duitsland gevoerd werd, bracht hij bij Dumaine in Saulieu zijn laatste
nacht op Franse bodem door en genoot er - toch nog - van de onvergelijkbare omelet
van de meester.
In 1938 verleent de culinaire damesclub Cercle des Gourmettes hem de eremedaille,
en Dumaine beloont de dames met een elegant menu van rivierkreeftjes, roomsoep
van jonge doperwtjes, met bladerdeegpasteitjes gevuld met forel, kippeborstfilets
met een mousse van morieljes, Bourgondische kazen en een granité van aardbeien
en frambozen en daarbij schenkt hij enkele van de formidabele schatten uit zijn
kelder, zoals een Meursault Perrières van het ongeëvenaarde jaar 1929, een Grands
Suchots 1926 bij de kip en één van de meest legendarische wijnen die ooit in Frankrijk
gemaakt zijn: een Romanée Saint-Vivant 1929 bij de kaas. En bij het dessert een
Champagne Ruinard brut, ook van 1929.
Ook na de Tweede Oorlog weten de liefhebbers én de groten der aarde hem te
vinden. Charles Chaplin, met zijn vrouw Maureen, kwam hier speciaal voor snippen,
met foie gras en truffels in bladerdeeg gebakken. Laurence Olivier en Vivien Leigh
stapten hier af in hun gelukkige dagen voor gebraiseerde ham uit Morvan en Bressekip
in roomsaus, Walt Disney liet het menu en de keuze van wijnen geheel aan Dumaine
over, omdat hij - waarschijnlijk zeer terecht - meende dat die er meer verstand van
had dan hij. Danny Kaye telefoneerde al meteen bij aankomst in Frankrijk naar
Dumaine om zijn komst aan te kondigen en vond het heerlijk om zelf in zijn keuken
mee te koken. Ook Clark Gable vertrouwde zich blindelings toe aan de keuze van
de grote Alexandre, maar Gary Cooper was eigenwijs en verlangde eens Amerikaanse
gerechten - wat verontwaardigd werd geweigerd. En toen de schrijver Léon Daudet
zonder eerst geproefd te hebben een lik mosterd aan een daube wilde toevoegen,
nam Dumaine, bleek van verontwaardiging, de schotel van tafel en bracht die terug
naar de keuken. Meneer Daudet kon zijn jas aantrekken en verdwijnen. Men heeft
ten slotte zijn eergevoel, zoals ook madame Point, die een klant die een sigaret opstak
bij de rivierkreeftjes zijn jas liet brengen.
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Hét grote stergerecht van Dumaine was de poularde à la Vapeur, opgedragen aan
de culinaire schrijver en dichter Lucien Tendret, een gerecht dat Orson Welles en
Ernest Hemmingway graag bij hem bestelden. Het begin hiervan is een sterke bouillon
van rundvlees, klafsschenkel, ossestaart, kippenekken en spekzwoerd met kruiden
en groenten, tot op éénderde ingedampt. In deze kostelijk geurende bouillon komt,
op een ijzeren driepootje met een porseleinen schaal erop, een vlezige poularde uit
Bresse, rijk voorzien van plakjes truffel tussen huid en borstvlees en boutjes en met
een in Marsala gedrenkte truffel in de buik. Verse groenten en stukjes tomaat in de
gezeefde bouillon. De kip moet nét boven het oppervlak van de bouillon blijven. Het
deksel op de pan wordt verzegeld met een vochtig servet, zodat niets van de aroma's
kan ontsnappen. Na één à anderhalf uur stomen in louter geur wordt de kip geserveerd
mét het vocht en als garnituur verse morieljes met room. Een gerecht dat subliem is
van eenvoud en verfijning, en waarin het, zoals dat hoort in grote kookkunst, gaat
om de bereiding, en niet om pretentieuze garnituren.
Had men een bepaald gerecht van te voren besteld, en kwam men te laat, dan
verkocht Dumaine het aan een andere gast, die daarmee meestal dolgelukkig was.
‘De gast moet wachten op een gerecht,’ zei Dumaine, ‘niet het gerecht op de gast.’
Dumaine - die ik nog persoonlijk gekend heb - heeft mij eens toevertrouwd, dat
hij, als hij zich wat vastgelopen voelde, enkele dagen ging logeren bij een paar oude
tantes en daar gewoon in de keuken ging toekijken. Daar vond hij altijd weer
inspiratie. Hij wilde alleen maar koken op een kolenfornuis om voeling te hebben
met levend vuur.
Dumaine was één van de laatste grote chefs van een klassieke kookkunst die
geschiedenis is geworden.

Wetenschap en gezondheid
Bij de Grieken hadden koks zich al beziggehouden met gezonde voeding, omdat ook
zij zeer wel inzagen dat wat naar binnen ging invloed zou hebben op wat daar binnen
gebeurt, ten goede of ten kwade. In de loop der eeuwen heeft men hier wel
merkwaardige opvattingen over gehad. Zo geloofde Brillat-Savarin nog dat wie zich
voornamelijk voedt met vis alleen dochters krijgt en geen zonen. Bouillon heeft tot
voor zeer kort gegolden als versterkend, terwijl het
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in feite geen voedingsstoffen bevat, alleen smaak en aroma, en bepaald niet ‘de kracht
van het vlees’.
Gerechten als asperges, truffels, oesters, selderij, golden als krachtige stimulans
voor sexuele geneugten. Groenten en fruit zijn eeuwenlang met het diepste
wantrouwen bekeken, terwijl vet als hoogst waardevol werd gezien. De voeding was
eenzijdig, voor iedereen. De rijken aten te zwaar, te veel vet en te veel vlees, de
armen kregen te weinig waardevolle voedingsstoffen als proteïnen binnen en over
het algemeen was er een groot tekort aan vitaminen, zeker in de winter.
Deficiëntieziekten als scorbuut en rachitis en ziekten van het te zwaar belaste
spijsverteringskanaal kwamen maar al te veel voor. Maar wat voor in onze verlichte
ogen vreemde opvattingen men ook gehad heeft, wie serieus nadacht was er toch
wel van overtuigd, dat overdadig eten en drinken hoogst ongezond is. Maar zolang
er zoveel armoede en honger werd geleden, en hongersnood een reëel gevaar was,
werd er, door wie kon, te veel gegeten. Eten was een belangrijk statussymbool, en
wie veel te eten had wilde dit ook tonen. Niet alleen op tafel, maar ook door een
welgedaan uiterlijk. Ook Brillat-Savarin vond, dat een gegoede burger er wéldoorvoed
moest uitzien, liefst met een buikje en een wat rood aangelopen kleur. En ook vrouwen
mochten niet te mager zijn, men moest kunnen zien dat ze het goed hadden bij hun
echtgenoot. Sommige van deze opvattingen hebben een taai leven gehad.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond men in Nederland dat men ernstig vet te
kort kwam - wat zeker niet het geval was, gezien in het licht van wat we nu weten.
Afgezien van de Hongerwinter, was de sobere voeding met weinig vet en vlees en
veel aardappels en peulvruchten naar moderne inzichten helemaal niet slecht en
aanmerkelijk beter en gezonder dan menig afslankdieet uit onze dagen, om van onze
te vette voeding maar niet te spreken. Maar men kwam wél te kort aan lekkere dingen.
In de vorige eeuw zijn de proteïnen ontdekt als onmisbare bouwstoffen. Daarop
volgden de mineralen, zoals ijzer, kalk, en ten slotte de vitaminen als onmisbare
beschermende stoffen. Deze ontdekkingen hebben gezorgd voor een fundamenteel
andere stijl van koken en eten. Groenten en fruit kregen status. Er ontstond een nieuwe
wetenschap: voedingsleer.
Men leerde dat groenten kort en met weinig water gekookt moesten worden om
de waardevolle voedingsstoffen te behouden. Men leerde rauwkost eten. De salade,
die bij de Romeinen al geliefd was, en ook
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in de Middeleeuwen, alleen om de frisse smaak, om een zekere opluchting te geven
bij alle vlees, kreeg een waardevolle functie uit gezondheidsoogpunt.
Professionele koks trokken zich weinig aan van de nieuwe inzichten, de
vernieuwing kwam van onderaf. Van de gewone huisvrouw, die had leren koken op
een huishoudschool, of die geluisterd had naar een groot pionierster als in Nederland
Riek Lotgering-Hillebrand, die, al in de jaren van de Eerste Wereldoorlog met een
eigen keukeninstallatie het platteland afreisde om de vrouwen te leren beter en
gezonder te koken, en die later met haar wekelijkse kookpraatjes voor de radio
onschatbaar veel gedaan heeft juist voor de gewone dagelijkse maaltijd van het
doorsnee Nederlandse gezin.
Van een verstandige bewustwording is die zorg om de gezondheid langzamerhand
een obsessie geworden. Het ene dieet volgt op het andere, de ene trend op de andere.
Gezondheidsdieet zus en gezondheidsdieet zo, granen en zemelen, vis en yoghurt,
vegetarisme en de muesli van dr. Bircher-Benner, bonen en makro-biotiek als
karikatuur van het yin-yang-principe, een onoverzichtelijk mengelmoes van ideeën,
meestal eenzijdig en ook doorgaans kortstondig. Eén ding hebben ze echter gemeen:
plezier in eten komt er niet aan te pas, eten is een ernstige zaak, een principe. Slechts
het vegetarisme weet, mits in goede handen, enig eetplezier te geven. En met alle
gezondheidsrages keren we terug tot wat duizenden jaren het voedsel der armen is
geweest: brood, brij en bonen. Niet alleen uit gezondheidsoverwegingen, maar ook
als reactie op een rijke samenleving, als een protest. De culinaire tegenhanger van
de met opzet uitgebleekte en gescheurde spijkerbroek.
De algehele versobering werkte ook door in staatsiebanketten. Althans wat het
menu betreft. Toen De Gaulle op het Elysée John en Jacqueline Kennedy te eten had
gevraagd werd er gedekt met het servies en het tafelzilver van Napoleon en werden
de schotels opgediend op een bed van geurende rozeblaadjes en korenbloemen.
Het menu vermeldde: een zachte roomsoep, een timbaal van tong met champignons,
truffels en garnalen, ossehaas, chaudfroid van kip, salade met dragondressing en een
ijsparfait. En daarbij werden gedronken een Elzasser Riesling, een Château
Cheval-Blanc, een Corton en Champagne.
En dat was dan wel iets anders dan de banketten die men een eeuw daarvóór aan
belangrijke staatshoofden aanbood.
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Techniek
Niet alleen nieuwe inzichten in de gezondheid van ons dierbare lijf en ontdekkingen
in de samenstelling van ons voedsel hebben de grote veranderingen gebracht in onze
eeuw, ook de ontwikkeling van de techniek. Tegen het einde van de negentiende
eeuw had de stoommachine een luxe toerisme mogelijk gemaakt voor de elite met
veel tijd en geld, reizen in wagons-lits en chique restauratierijtuigen, en comfortabele
oceaanstomers en verblijven in weelderige grands-hotels. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam er een ander toerisme, het toerisme voor iedereen, waarvoor auto, touringcar
en vliegtuig de mogelijkheden boden. Dit zou uitlopen op een niet meer te stuiten
massatoerisme, waaraan idyllische eilanden, pittoreske vissersplaatsjes, ongerepte
wouden en bergweiden, maagdelijke stranden en dromerige stadjes jammerlijk ten
offer zouden vallen, en dat de wereld om ons heen zou beduimelen en vervuilen, en
zelfs dodelijk bedreigen.
Deze zondvloed die tegen het einde van de jaren tachtig wegen en luchthavens
verstopte, was aarzelend op gang gekomen in de jaren vijftig. De eerste pioniers
trokken naar Frankrijk, vervolgens naar Italië, naar Spanje, in de jaren zestig naar
Joegoslavië en Griekenland. Van hun reizen brachten ze de smaak mee voor knoflook
en olijfolie, voor geurige kruiden en eenvoudige wijn, ze leerden slakken, kikkerbillen
en inktvis eten, stokbrood en frenetiek geurende kaas. Ze gingen ook thuis mediterraan
koken. En daarmee werd in Nederland het aardappels-groenten-vette-jus-patroon
doorbroken, in Duitsland de Knödel en aardappels met vet varkensvlees. En in
Engeland was er Elizabeth David, die met haar boeken over de Italiaanse, mediterrane
en Franse regionale keuken haar landgenoten op andere ideeën bracht dan droog
schapevlees en pappige kool. De Franse haute cuisine had twee eeuwen eerder de
wereld van de rijke burgers en luxe restaurants veroverd, nu veroverde de kruidige
keuken van de Middellandse Zee en het Franse platteland de keuken van alleman.
Zo ontstonden in de jaren zestig buiten Frankrijk de eerste bistro's, waar het geurde
naar knoflook en de kaarsvlammetjes het simpele wijntje zo romantisch deden
flonkeren. Ze waren knus en goedkoop, de keuken was er vaak matig maar soms ook
verrassend goed en ze trokken een nieuw publiek, de ‘alleman’ voor wie de drempel
van het witte-tafeltjes-restaurant met de zwart gerokte obers te hoog was. En hoewel
ze weinig te maken hadden met de bistro's in Frankrijk, de
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trattoria's in Italië, en de taverna's in Griekenland met hun koele, TL-buizen, stenen
vloer en formica tafeltjes, voelde men zich toch in die heerlijk zorgeloze wereld van
een andere keukencultuur. De democratisering van de keuken, in de negentiende
eeuw begonnen bij de gegoede burgerstand, zette in de twintigste door bij alle lagen
van de bevolking. En die groep, die aan het begin van deze eeuw nog als idealistische
geheelonthouders vocht voor een beter leven voor de ‘verworpenen der aarde’, zoals
Karl Marx de ploeterende arbeiders noemde, ofwel in de jenever troost zocht voor
een mensonterend bestaan, ontdekte na de jaren vijftig de wijn, eeuwenlang een luxe
voor de elite - althans in niet wijnproducerende landen - als gewone
gezelligheidsdrank.
Dank zij de steeds sneller wordende vervoersmiddelen kwam er ook een steeds
rijker aanbod van allerlei heerlijkheden uit warmer en zonniger landen. Exotische
vruchten en groenten, uitheemse vissen, vroeger een vrijwel onbereikbare luxe,
werden normale verschijningen in winkels en op markten. Snel en goed vervoer,
vrijwel ideale conserveringsmethoden als diepvriezen maakten de omslachtige inmaak
overbodig. Groenten uit de pekel waren al vóór de oorlog praktisch verdwenen,
omdat men had ingezien dat ze voor een goede voeding waardeloos waren - alleen
zuurkool, de traditionele bron van vitamine C in de koude winters van Midden-Europa,
hield glorieus stand. Ook blikconserven verloren hun aantrekkelijkheid, er zijn het
hele jaar verse groenten in overvloed, en wie een zomerse smaak wil proeven heeft
diepvries.
Ook in de keuken drong de techniek onstuitbaar door. Mixers en choppers, all-round
keukenrobots, foodprocessors, automatische fornuizen en ovens, grill-apparaten en
reukloze frituurpannen namen vervelende karweitjes over. Beschreef Escoffier nog
hoe men een mousse maakte: vis of vlees driemaal achter elkaar, steeds door een
fijnere zeef wrijven, wij drukken op een knop.
En zelfs het vuur, dat het ontstaan van een culinaire cultuur mogelijk heeft gemaakt
en vele duizenden jaren gevlamd en gegloeid heeft onder pan en braadspit, hebben
we bijna afgedankt. We scheppen warmte op een andere manier, door elektriciteit
en straling. Het sous-vide of vacuümkoken is een techniek van de allerlaatste tijd,
waarbij voedsel in een luchtledig gemaakte zak in water wordt gaar getrokken, waarna
men het in diepgevroren toestand kan bewaren tot het nodig is.
Enkele grote koks hebben hier al mee geëxperimenteerd, maar het
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procédé zal wel voornamelijk van belang worden voor massavoeding. Het is praktisch,
maar wat verfijning en smaak betreft is het zeker niet beter dan het traditionele met
zorg pocheren.
En ook in de burchten van traditie en conservatisme, de wijnkelders, drong de
nieuwe tijd door.
De oenologie - wijnwetenschap - verdrong langzaam maar onstuitbaar de oude
overgeleverde tradities. Wijnmaken werd zekerder, dank zij de biochemie, en de
wijnboer had steeds minder risico's te duchten.
Ook in de wijn ziet men een nivellering. Simpele en allersimpelste wijntjes, die
vroeger nauwelijks buiten hun eigen streek kwamen, kunnen nu zo goed en
betrouwbaar gemaakt worden, dat ze voor export in aanmerking zijn gekomen. Maar
vele grote wijnen verloren door de nieuwe vinificatiemethoden, zoals snellere gisting,
snellere rijping, vaak hun eigen en bijzondere karakter. Er is een enorme hoeveelheid
aardige en redelijke, eenvoudige en goedkope wijnen gekomen, een steeds groter
wordende hoeveelheid goede middenklasse wijnen, maar de top van de werkelijk
grote wijnen, die jaren nodig hebben om al hun schoonheden uit te bouwen, wordt
steeds kleiner en steeds kostbaarder.
Er kwam een verschuiving naar jonge, ‘makkelijke’ en betaalbare wijnen. Ook
hier een democratisering. Maar bij al deze technische vooruitgang in keuken en kelder
moet men toch denken aan de verzuchting van Edmond de Goncourt in zijn dagboek:
‘Alleen de hand van de mens brengt dingen tot leven, machines maken dode dingen.’

Koloniën en exotische invloeden
In de zeventiende eeuw waren de ondernemende zeevarende naties begonnen met
het koloniseren van rijke tropische gewesten. Aanvankelijk vooral om de felbegeerde
specerijen. Eerst Lissabon, later Amsterdam, werden rijk door de handel in peper,
kruidnagelen en kaneel, Londen nog later door de thee, Amsterdam door koffie en
cacao.
De schepen werden sneller en groter, de handel breidde zich uit, uit Oost en West
kwamen al die geurige, pikante en aromatische heerlijkheden, die raffinement en
verfijning aan de kookkunst gaven. En het bleven geen exquise en kostbare zaken
slechts voor de rijken, ook minder bedeelden konden het betalen.
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In de loop van de negentiende eeuw stond de peperbus ook op eenvoudige tafels, at
ook het gewone gezin rijst met suiker en kaneel, wat in de Middeleeuwen nog een
kostbare traktatie was geweest, en nam de werkman een kruikje koffie mee met het
blauwgeruite boterhammenzakje.
Toen echter, dank zij de stoomboot, het verkeer met de tropische gewesten
frequenter en intensiever werd, men meer heen en weer kon reizen en ook meer en
meer bewoners van de koloniën naar Europa kwamen om te werken of te studeren,
leerde het moederland de kookkunst van de koloniën kennen en appreciëren. Wie
jarenlang in de koloniën geleefd had was aan de smaak van pittiger gerechten dan
die van vroeger thuis gewend geraakt, men bracht personeel mee en zo drongen
exotische gerechten de Europese keukens binnen.
De keukens van Spanje en Portugal hadden al eerder veel overgenomen uit
Zuid-Amerika, de smaak voor hete rode peper, maïs, zwaar gekruide sauzen met
bittere chocola erin, zoals de Spaanse conquistadores bij de Azteken van Mexico
gezien en geproefd hadden. Frankrijk was altijd té zeer geconcentreerd geweest op
zijn eigen keuken om veel over te nemen uit Oost en West - integendeel, de Franse
keuken heeft de keukens van de koloniën sterk beïnvloed, zoals die van New Orleans
en een aantal Caribische eilanden, waar men beter eet dan in de wijde omtrek, en de
keuken van Noord-Afrika.
Twee landen echter die met veel enthousiasme gerechten uit hun tropische koloniën
hebben overgenomen en ook aangepast waren Engeland en Nederland, vooral tegen
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
In Engeland waren dat de kerrieschotels, gerechten van rijst met vlees of vis,
groenten en bereid met een meer of minder heet kruidenmengsel. Een curry is niet
het groenachtige gele of okergele poeder wat wij kerrie noemen, maar een gerecht,
en de naam is afgeleid van een woord van de Malabarkust, kari. In India zal men
nooit of te nimmer dit gele poeder gebruiken. Wat men in India gebruikt is
garammasala, een individueel samengesteld mengsel van verschillende specerijen,
zoals peper, hete rode peper, koriander, kardamom, karwij, kaneel, eventueel kurkama
(geelwortel). Élke kok, elke familie, heeft hiervoor een eigen recept. Wat wij kennen
als kerrie heeft er misschien in de verte mee te maken, maar is een Europese
aanpassing, en wat men in Engeland een curry noemt, bereid met kerriepoeder, is
de ver-Engelsing van een hele groep gerechten uit India.
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Ook de Engelse chutney, een pikante, zoetzure conserve van vruchten met suiker,
azijn en specerijen, is een Engelse aanpassing van een Indiaas bijgerecht.
Engeland is dan wel India als kolonie kwijt, de Indiase restaurants hebben sinds
enkele tientallen jaren Engeland veroverd, en zijn niet meer weg te denken uit Engelse
steden.
Ongeveer eenzelfde ontwikkeling hebben we in Nederland gezien met de
Indonesische, en dan vooral de Chinees-Indonesische keuken. Vele oud-Indischgasten,
zoals ze genoemd werden, hadden hun kokkie of baboe meegenomen naar het kille
Nederland om voor hen te koken, omdat de aardappels-met-groenten-en-vlees van
de traditionele Hollandse pot hen niet meer smaakten.
Vooral in Den Haag kwamen er in de jaren twintig enkele uitstekende ‘Indische’
restaurants waar de repatrianten in een nostalgische sfeer nog eens uitvoerig konden
rijsttafelen. Die rijsttafel overigens, is geen origineel Indonesisch gerecht, maar een
Europese uitvinding op basis van Indonesische gerechten.
In de grote malaise van de jaren dertig kwam er een stroom Chinezen naar
Nederland uit Indonesië. Vaak waren dit scheepskoks geweest of ander
scheepspersoneel, of mensen die in Indonesië in winkels of restaurants gewerkt
hadden. Met Chinese voortvarendheid en ijver begonnen zij in Nederland eethuisjes,
heel bijzonder en exotisch in die dagen, die de avontuurlijke eters en uiteraard ook
weer oud-Indischgasten aantrokken. Men at daar Indonesisch-Chinees, wat neerkomt
op Indonesische aanpassing van de Kantonese keuken, of op Kantonees-Chinese
aanpassing van de Indonesische keuken. In elk geval een mengvorm, noch geheel
Chinees, noch geheel Indonesisch, en dan ook nog vaak, met Chinese handigheid en
handelsgeest, aangepast aan de Nederlandse smaak.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden deze Indonesisch-Chinese
restaurants een ongehoord succes, ze verrezen in de kleinste stadjes en dorpen, ze
hebben generaties studenten in leven gehouden, ze vormden het favoriete eet-uitje
voor talloze families. Men kreeg er royale porties, goedkoop, in een exotische
omgeving, meestal redelijk en soms verrassend goed.
Ondertussen kwamen er schepen vol Nederlanders en Indische Nederlanders terug
uit Indonesië, en schepen vol Nederlandse militairen werden voor de politionele
acties naar Indonesië gestuurd. Zo werd de Indonesische en Indonesisch-Chinese
keuken, en dan vooral in zijn eenvoudigste en meest aangepaste vorm, de nassi goreng
en
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de bami, populair in Nederland. Men zei zelfs, dat Nederland twee keukens had: de
Nederlandse en de Indonesische (of wat daarvoor moest doorgaan).
Tegen het eind van de jaren zeventig kwam daarin een kentering. De tweede en
derde generatie van de Chinese restauranthouders waren hier niet meer mee tevreden
- en er ontstonden Chinese restaurants die de grote klassieke Chinese keukens gingen
voeren, en daarvoor vaak koks uit China lieten komen.
En als tegenhanger daarvoor kwamen er ook restaurants met de authentieke
Indonesische keuken. Een verschijnsel dat geheel past in de ontwikkeling van de
laatste jaren, die een opmerkelijke verbetering van kwaliteit in de Nederlandse
restaurants te zien geeft.

Nouvelle cuisine
Het traditionele restaurant dat pretendeerde een klassieke Franse keuken te voeren
was verstard, zowel in als buiten Frankrijk. Te zware en te melige sauzen,
blikconserven, te dikke en plakkerige soepen, overladen ijscoupes zag men maar al
te vaak, ook in pretentieuze restaurants, en in alle grote steden van onze Westerse
wereld, en zelfs daarbuiten. Koks in vol ornaat roerden sausjes aan tafel die uit een
dozijn verschillende potjes en flesjes werden samengesteld en met huizenhoge
vlammen geflambeerd, gerechten als boeuf Stroganoff, vooral met veel wodka (die
er volgens het authentieke recept niet in hoort) en verzinsels als de onzalige tong
Picasso met ananas, banaan en gember, behoorden tot het vaste repertoire van de
‘specialiteitenrestaurants’. En de simpele bistro en het exotische eethuis werden
steeds populairder. Het was duidelijk dat er iets gedaan moest worden, zo vonden
enkele vooraanstaande Franse koks tegen het einde van de jaren zestig. Vanuit
Frankrijk moest er een vernieuwing komen.
Zij werden aangestoken door het jeugdige revolutionaire vuur van die dagen toen
men niet meetelde als men niet schopte tegen alle gevestigde normen.
Met een stevige steun in de rug van twee journalisten, het tweemanschap
Gault-Millau, dat opperbest begreep dat hieruit opzienbarende publiciteit zou komen,
creëerden enkele vooraanstaande koks, zoals Paul Bocuse, de gebroeders Troisgros
en het culinaire wonderkind Michel Guérard, omstreeks 1970 de nouvelle cuisine.
De grote keu-
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kenrevolutie, zoals werd aangekondigd. De Guide van Escoffier kwam nog net niet
op de brandstapel, maar werd wel in het verste hoekje van de keuken weggezet. In
de nieuwe keuken zouden alle verworvenheden van de twintigste eeuw meespelen.
Keukenmachines moesten het handwerk van de koksmaatjes vervangen. De nouvelle
cuisine zou licht zijn, weinig vet, geen meel, geen dikke soepen en sauzen meer.
Alles moest vers gebruikt worden, wild nauwelijks bestorven, groenten en kruiden
zo uit de tuin. En alles zou kort en nog korter worden bereid. Vis liefst nog roze op
de graat, groenten halfrauw, sauzen op basis van ingekookte fonds, soepen op basis
van groentepuree, desserts van licht waterijs.
Zoals in het begin van de eeuw Rusland in de mode was geweest, zo kwam nu
Japan in de mode. En de Japanse keuken vormde een waardevolle inspiratie voor de
nieuwe Franse keuken. Zo kregen we de beeldschone borden, geheel volgens de
regels van de Japanse esthetiek. Zwarte borden, donkerrode borden, de kleur
geraffineerd gekozen als decor voor het gerecht. En op het bord werd een schilderijtje
gemaakt van een waaiertje dunne plakjes vlees of vis, met een enkel garnaaltje of
het mooie rode kopje van een rivierkreeftje, met een paar sprieten bieslook en vooral
een plakje kiwi, want dat harmonieerde zo mooi. Elk ijsje kreeg een takje munt, en
groenten kreeg men uitgestald op een schoteltje. Het zag er allemaal heel mooi uit,
maar het waren muizehapjes. En net als Japanners na een mooi diner met mooie
bordjes nog even écht gaan eten bij de Chinees, zo stonden ook in Europa velen van
tafel op met trek. Het menu dégustation verscheen, tien muizehapjes na elkaar, vaak
willekeurig achter elkaar gezet zonder enig verband of logische volgorde, en te klein
om er ook maar iets van te proeven. De ene rage volgde op de andere, de
frambozenazijn, de verschillend gekleurde peperbesjes, de kiwi, de mango, de veel
te bloederige eendeborst. De een deed de ander na, van restaurant tot restaurant kon
men in onbeschaamde imitaties de weg van bepaalde creaties van de grote koks
volgen. En wat als verfrissende vernieuwing was begonnen, ontaardde in bizarre
verzinsels en uiterlijk vertoon. Paul Bocuse in Lyon was de eerste die er genoeg van
kreeg. Een belangrijk doel was bereikt: de Franse keuken had dank zij de nouvelle
cuisine een enorme publiciteit gekregen over de hele wereld, en de koks waren uit
een slaperige dufheid gewekt. En zo sprak Bocuse in een interview: ‘We moeten
weer terug, het is uit de hand gelopen, we kunnen niet zonder Escoffier.’
Geheel teruggaan kan niet, niemand kan de geschiedenis terugdraai-
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en. Maar een echt nieuwe vorm is er nog niet gevonden. En al is de nouvelle cuisine
dan wel uitgewoed, er is wel wat van blijven hangen. Zoals de in Japanse stijl
opgemaakte borden. Helaas is ook de te rauwe groente gebleven. En er zijn de salades
tièdes, de lauwe salades zoals ze met een onappetijtelijke vertaling in het Nederlands
genoemd worden. Salades zijn er al sinds de Romeinen geweest, voornamelijk als
verfrissend tussengerecht bij een overdaad aan vlees, en in Frankrijk in het officiële
menu na het vlees, ook om, met een glas mineraalwater erbij, de mond te verfrissen
vóór men aan de kaas met een bijzondere, liefst oude rode wijn begon. Het is zeer
wel denkbaar dat de grote salademode in de Verenigde Staten is meegebracht door
Italiaanse immigranten, en daar groot succes had vooral door de dieetmodes en
slankheidsrage. De salade is vanuit Amerika weer teruggekomen in Europa en is een
eigen leven gaan leiden. Als luxueus voorgerecht, met kreeft, foie gras, oesters,
gerookte eendeborst en dergelijke, of als zelfstandige lichte maaltijd. De nouvelle
cuisine heeft er iets moois van gemaakt. En ook de Japanse inslag van de nieuwe
keuken is blijven hangen, het zorgvuldig afwegen van kleuren en vormen - waarbij
de smaak meestal níet de nadruk krijgt. Ook in de Japanse keuken gaat de esthetische
aanblik de smaak meestal verre te boven. Het publiek heeft echter de nouvelle cuisine
in haar extreme vorm afgewezen. De porties zijn redelijker geworden, men houdt
weer rekening met een logische opbouw van het menu, de braadjus is weer terug,
zelfs ziet men hier en daar voorzichtig de veloutésaus weer verschijnen en wordt er
zelfs weer geflambeerd en uitgeserveerd.

Fin de siècle
En zo zijn we dan beland in ons eigen fin de siècle van de twintigste eeuw. Er staan
ons waarschijnlijk geen gay nineties te wachten, zoals een eeuw geleden. Er is, net
als toen, weinig reden voor optimisme, maar we beseffen het nu beter en we zijn een beetje - wijzer geworden.
Er is een ongehoorde belangstelling voor eten in alle rijke, geïndustrialiseerde
landen. Niet alleen door de gezondheidsobsessie, maar ook uit pure
genotsoverwegingen. Eten hoort in onze consumptiemaatschappij, niets wordt zo
snel geconsumeerd als voedsel, en na het consumeren heeft men vier uur later al
weer trek.

Wina Born, Eten door de eeuwen

236
De stroom kookboeken, in de jaren zestig op gang gekomen, houdt nog steeds aan,
op alle niveaus, van het allereenvoudigste kookboek voor kamerbewoners tot de
luxueuze boeken van de Franse grootmeesters, kookboeken met gerechten uit de
verste uithoeken ter wereld - alleen de eskimokookboeken ontbreken nog - tot de
allersoberste van granen en groenten. Kookclubs en kookcursussen, voor jong en
oud, voor kinderen en hobbyïsten, alleenstaande mannen en creatieve dames, in de
Verenigde Staten een rage, vinden ook in Europa gretige deelnemers. Kranten en
tijdschriften, die daar vroeger niet over gepeinsd zouden hebben, publiceren nu
culinaire rubrieken en zelfs meestal een kritische restaurantrubriek. Werd veertig
jaar geleden de dichter Werumeus Buning, die poëtisch en zeer ter zake kundig
schreef over eten en wijn door zijn mede-literatoren nog gehoond als ‘pollepelridder’,
nu ontstaat er ook in Nederland een culinaire literatuur, al wordt die nog niet officieel
erkend zoals dat in Frankrijk al tweehonderd jaar het geval is.
Hoe het met de kookkunst verder zal gaan - niemand die het weet. Duizenden
jaren is er de kloof geweest tussen de keuken der armen en de keuken der rijken. In
de rijke keukens is de culinaire cultuur ontstaan, daar heeft die zich kunnen
ontwikkelen. De armen aten eeuw-in, eeuw-uit, brood, brij en bonen, als ze dat al
hadden. In onze geïndustrialiseerde maatschappij is die kloof goeddeels verdwenen.
De rijken zijn soberder gaan eten, de grote gastmalen zijn definitief ten einde, en
anderzijds is ook de ergste armoede verdwenen, ook minder bedeelden kunnen goed
en naar genoegen eten. Arm en rijk eten hetzelfde volkorenbrood, zij het de een met
margarine en de ander met boter, dezelfde kip, dezelfde groenten en hetzelfde
koteletje. En wat hoeveelheden betreft eten de rijken vaak minder dan de armen
omdat ze modebewuster zijn en ook meer aan hun gezondheid denken. Het verschil
tussen beiden vindt men voornamelijk in de restaurants. De rijken eten bij beroemde
koks modieuze snoephapjes, bereid met peperdure exotische ingrediënten, de minder
bedeelden eten een pizza bij de Italiaan of tjap tjoy bij de Chinees. De rijken drinken
van tijd tot tijd Champagne en meestal Beaujolais, de armen drinken van tijd tot tijd
Beaujolais en meestal een vin de table. De kloof heeft zich verplaatst en ligt nu niet
meer tussen de groepen in één land, maar tussen twee werelden.
Het zijn de armen uit de Derde Wereld die zich tevreden moeten stellen met brood,
brij en bonen, als ze die al hebben.
En in de Derde Wereld zelf heeft zich weer de diepe kloof gevormd
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tussen de enkele rijken met de overbeladen tafels en de vele armen met hun schamele
etensbakje, zoals het in de Westerse wereld vroeger was.
In onze eigen rijke wereld groeit het onbehagen. Niet alleen om de armen in een
andere wereld, maar ook om wat we onszelf hebben aangedaan en nog steeds aandoen.
Om een wereld die we bezig zijn op te offeren aan onze behoefte aan luxe en comfort.
We hebben het onderste uit de kan willen hebben, wetenschap en techniek verschoven
steeds weer de grenzen. Onze gretige handen en monden vroegen steeds meer, en
steeds makkelijker. En de industrie verschafte het wel. De bio-industrie, die niet
alleen een kwelling voor dieren is maar ook smakeloos en karakterloos vlees geeft
en een niet meer te overziene milieuvervuiling. Massavoer, kwantiteit in plaats van
kwaliteit.
Eenheidsfruit, op kleur en afmeting gekweekt, maar zonder smaak of aroma,
geforceerde groenten, niet meer afhankelijk van het seizoen. De vreugde van de
wisselende seizoenen met wat er groeit en rijpt in een bepaalde tijd hebben we
verloren, nu praktisch alles het hele jaar verkrijgbaar is. Is het niet hier op
onnatuurlijke manier gekweekt, dan wel aangevoerd uit andere landen, of wel
ingevroren.
De koelvitrines en diepvrieskisten liggen allerwegen vol met fabriekstoetjes
(desserts mag men deze produkten met kunstmatige smaak, kleur en substantie niet
noemen), met voorbehandeld voedsel, met eenheidsdiepvriesmaaltijden die we maar
in de magnetronoven hoeven te schuiven, allerwegen vindt men fast food-restaurants.
Keukens en keukenapparatuur worden steeds verder geautomatiseerd. Misschien is
de tijd niet veraf meer, dat de chef-kok in zijn keuken achter een paneel zit met
monitoren die tonen wat er in ovens en pannen gebeurt terwijl hij slechts de computer
hoeft te bedienen, en wie eens een levendige brigade vormden, met plezier in het
werk, zich met een uitkering op het strand liggen te vervelen en in een
geprefabriceerde hamburger happen.
Er is in onze maatschappij een nieuwe kloof aan het groeien. Niet meer tussen de
tafels van arm en rijk, maar tussen het dagelijks eten als noodzaak en het eten als
genotsbeleving. Het dagelijks eten wordt steeds genivelleerder, steeds makkelijker,
steeds smakelozer en oninteressanter. Maar men kan zichzelf niet altijd voor de gek
houden. En zo gaat men in het weekend naar een duur restaurant om met vakmanschap
bereide ingewikkelde gerechten van exquise grondstoffen te proeven, of wel men
gaat thuis als hobby koken uit kookboeken van beroemde koks met ingrediënten
waar onze ouders nog niet van
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durfden dromen. Of we keren weer terug naar het primitieve vuur en scharen ons om
de barbecue.
De keuken is met snelle stappen internationaler geworden en heeft daarbij zijn
eigen gezicht verloren. Het is niet meer zo als in vroeger eeuwen, dat de keuken van
het ene land die van het andere bevruchtte zodat er iets nieuws ontstond, de Arabische
de Italiaanse, de Turkse de Hongaarse, de Italiaanse de Franse. Het blijven losse
elementen, hier wat Italiaanse pasta, daar wat Oosterse tau-geh of soja, wat Indiase
specerijen. Pommes frites in de Hongaarse en Turkse keuken, mango's in een Bretons
kreeftgerecht, er is (nog) geen synthese. De eigen authentieke nationale en regionale
keukens zullen wellicht relieken worden, die men, als oude kathedralen en boerderijen
door monumentenzorg zal moeten beschermen.
Niettemin, laten we niet vergeten dat elke cultuuruiting, elke kunst, erop gericht
is om het leven met al zijn verdriet dragelijker en mooier te maken. Ook de kookkunst.
Vanaf de eerste dageraad van onze beschaving heeft eten een genotsfunctie gehad
en een sociale functie. Gezamenlijk genieten van voedsel is alle eeuwen door, in alle
culturen de basis geweest waarop een samenleving, in welke vorm, in welk verband
ook, rustte. De kookkunst heeft zo één van de belangrijkste bijdragen geleverd voor
het kunnen leven in een gemeenschap.
Brillat-Savarin heeft het zo mooi samengevat: ‘De Schepper heeft de mens
veroordeeld tot eten om in leven te blijven. Hij nodigt hem daartoe uit door de eetlust
en beloont hem met genot.’ Gezamenlijk genieten is één van de meest positieve
belevenissen in het menselijk bestaan.
En als men bekijkt, wat mensen nu eten en wat ze duizenden jaren geleden aten,
dan is er in wezen weinig verschil. De bereidingswijzen, koken, bakken, braden,
roosteren, zijn in principe hetzelfde gebleven, en wat we eten ook, vlees, vis, groenten,
vruchten. De combinaties veranderden, smaakaccenten werden verlegd, manieren
van opdienen werden anders, tafelmanieren kregen meer verfijning. Maar de geur
van gebraden vlees, de sappige zoetheid van rijpe vruchten, de frisse krokantheid
van verse groenten, de prikkelende kruidigheid van sauzen, de zilte smaak van verse
vis, de stevigheid van brood en de warmte van wijn, het zijn eeuwige smaken, waarvan
we sinds de nacht der tijden hebben genoten en die, naar men mag hopen, mét ons
zullen blijven tot het einde der tijden.
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Schematisch overzicht vorming Westeuropese keuken
8000-2000 v.Chr.

Neolithische
Opschuiven naar Europa
landbouwrevolutie in de van geordende landbouw
rivierdalen van Nabije en en veeteelt.
Midden-Oosten (Nijl,
Eufraat en Tigris, Indus),
vorming van
landbouwculturen, eerste
steden en handelswegen.

6e-4e eeuw v.Chr.

Kolonisatie van
Verspreiding olijfboom en
Middellandse Zeekusten wijnstok, saffraan en
door Grieken en Feniciërs. andere kruiden.
Vissoepen, emulsiesauzen
op oliebasis.

5e-4e eeuw v.Chr.

Perzische oorlogen.

Perzische verfijning in
Griekse keuken, Fenicische
invloed op Sicilië,
Siciliaanse koks geven
toon aan.

4e-2e eeuw v.Chr.

Leger van Alexander de
Grote verovert Perzië,
dringt door tot de Indus,
vermenging Oosterse en
Griekse cultuur.

Peper, suikerriet en andere
Oosterse specerijen,
geraffineerde keuken van
Hellenistische wereld.
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4e eeuw-begin van onze
jaartelling

Opkomst Romeinse Rijk,
verovering landen om
Middellandse Zee, Nabije
Oosten, West- en
Midden-Europa.

Griekse koks brengen
culinaire verfijning naar
Rome. Gerezen brood uit
Egypte, vruchten uit
Klein-Azië, specerijen van
Arabische handelaren.
Verspreiding wijnstok over
West- en Midden-Europa.

1e-5e eeuw

Bloei en ondergang
Romeinse Rijk.

Galloromeinse beschaving
in Frankrijk, wijncultuur,
Romeinse invloed op
autochtone keukens.

6e-13e eeuw

Invallen Mongoolse volken In Hongarije pasta,
uit Azië.
zuurkool, zure
melkprodukten.

11e-13e eeuw

Expansie islam, verovering
via Noord-Afrika van
Spanje, Sicilië. Invallen in
Frankrijk, Zuid-Italië.
Bloei kaliefaten in Syrië,
Irak.

Moorse beschaving en
verfijnde kookkunst in
Andalusië, op Sicilië en in
Zuid-Frankrijk
(bladerdeeg, ijs, marsepein,
confituren, distilleerkunst).

Kruistochten.

Terugkerende
kruisvaarders brengen
verfijning van Byzantijnse
en Perzisch-Arabische
keuken naar West-Europa.
Nieuwe wijnstokken
worden ingevoerd, glas.
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14e-16e eeuw

Renaissance in Italië.

Antieke beschaving wordt
opnieuw ontdekt, Italiaanse
koks vinden synthese van
Arabisch-Moorse
kookkunst uit Zuid-Italië,
en overgeleverde tradities.

Jodenvervolgingen.

Opgejaagde joden uit
Oost-Europa brengen
Oosteuropese invloeden
mee, naar Duitsland en de
Elzas: zuurkool, pasta,
bakkunst.

Verovering Balkan en
Verspreiding van Turkse
Hongarije door de Turken. gerechten (zoet gebak,
gevulde groenten), koffie,
rode peper (paprika).
15e-16e eeuw

Ontdekkingsreizen.

Specerij-eilanden worden
ontdekt, daling
peperprijzen, overvloed
specerijen. Nieuwe
produkten uit Amerika:
aardappels, maïs, Spaanse
peper, chocola, vanille,
kalkoenen.

16e-18e eeuw

Stabilisatie.

Franse haute cuisine vormt
zich uit autochtone,
Italiaanse, Moorse
elementen.

19e eeuw

Koloniale imperia.

Curry's, chutney's in
Engelse keuken, Franse
invloed in
Midden-Amerika,
Indonesische in Nederland.
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20e eeuw

Nauwere contacten met VS
na wereldoorlogen.
Belangstelling voor Verre
Oosten, Japanse industriële
ontplooiing.

Salades en rauwkost,
barbecue, fast food.
Chinese restaurants,
Chinese en-Japanse
produkten in Europese
gerechten, Japanse
esthetica.
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