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Klavertje Drie

Maureen Tan, dochter van een Chinese vader en
Indische moeder, is als enige van drie dochters in
Nederland geboren, maar heeft altijd een band
gehad met het land van haar ouders. Ze schreef,
met gebruik van het kookschriftje van haar
moeder, een bijbel voor Indonesische gerechten.
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Met Maureen proeven van Indonesië

Kijken
hoe de
spekkoek
kleurt

D

ie enorme berg
taugé, die regelmatig op de
ontbijttafel op
haar lag te wachten om schoongemaakt te
worden. Dat was misschien
niet een van de gelukkigste
herinneringen aan haar
jeugd.
De schaterlach van Maureen
Tan, schrijfster van ’De Bijbel van de Indonesische
keuken’ klinkt. „Nee, dat
klopt. Ze was een typische
Indische moeder en die zijn
behoorlijk streng. Dus haar
wil was wet. Maar we hebben ook enorm veel lol met
haar gehad tijdens het koken. Als ik haar in mijn
gedachten weer zie, hoe ze
in de keuken stond om
boemboe fijn te malen op de
uit Indonesië meegebrachte
vijzel of op een stoeltje voor
de gril zat op te letten of de

spekkoek goed kleurde, dan
merk ik dat dit toch echt wel
gelukkige herinneringen aan
haar zijn.”
Toen haar ouders, Indische
moeder en Chinese vader, in
1964 met twee kinderen in
Nederland arriveerden,
besloten ze alleen nog maar
Nederlands te praten met de
kinderen. Maureen is de
derde dochter en is als enige
in Nederland geboren.
De cursus Javaans dansen,
waar Maureen als kind om
vroeg, werd weggewuifd.
’Nergens voor nodig, we zijn
nu in Nederland’, klonk het.
Maar Nederlands eten, daar
kon haar vader niet aan
wennen. Moeder, die altijd
een ’kokkie’ had gehad in
haar geboorteland, moest
maar zelf leren koken, vond
hij. „En je kunt wel zeggen
dat dit haar is gelukt. Ik heb
zoveel van haar geleerd.”

mama aan tafel en voelden
haar aanwezigheid. Dat is
wat eten en emotie met
elkaar kan doen.”
De kooklessen van haar
moeder waren niet altijd
even prettig toen ze jong
was. „Bij alles wat we maakten, lieten we haar regelmatig proeven. Dan was het
weer te zout, dan zat er niet
genoeg zout in. Of de kleur
van de soto ayam was niet
geel genoeg omdat ik te
weinig kurkuma had gebruikt. Het was nooit meteen naar haar zin. Maar ik
heb er veel van geleerd.”
Toen Maureen op haar
twaalfde met het gezin in
Indonesië was, want moeder
wilde er toch ook weer eens
heen, voelde ze zich meteen
enorm verbonden met het
land. „Ik weet nog dat ik bij
het afscheid met tranen in
mijn ogen stond en riep: ’Ik

kom hier weer terug’. Dat
geluk dat ik toen voelde, die
verbondenheid, is altijd
gebleven.”
Ofschoon ze er inmiddels
vaker is geweest, houdt ze
dat gevoel vooral in stand
met koken. En natuurlijk op
de Tong Tong Fair (vroeger

Pasar Malam) in Den Haag.
„Als mijn zus en ik dan op
een terras een koekje aten,
keken we elkaar op hetzelfde
moment aan na de eerste
hap en merkten dat we dezelfde herinneringen hadden, dezelfde emotie voelden. We zaten weer met

Rundvleessoep
Ingrediënten:
350 g rundvlees, in kleine blokjes; 3 runderschenkels; 4 salamblaadjes, gekneusd;
5 kaffirlimoenblaadjes, gekneusd; 1 stengel citroengras, gekneusd; 7 cm gember, 2
cm in dunne plakjes en 5 tenen knoflook,
in dunne plakjes; 3 sjalotten, in dunne
plakjes; 4 cm laos, in dunne plakjes; olie,
om in te bakken; 1 tl palmsuiker; 300 ml
melk; 150 ml kokosmelk; 2 tomaten, in
blokjes; 1 lente-ui, in fijne ringen.
Benodigdheden:
Vijzel; het overige deel gekneusd; 3 kemirinoten; 2 tl komijnzaad; 1 1⁄2 el korianderzaad; 1 el witte peperkorrels; 1 tl zout.

Bereiding:
Breng in een ruime pan de rundvleesblokjes en de runderschenkels met 1,5 liter
water, salamblad, kaffirlimoenblad, citroengras en het gekneusde stuk gember
aan de kook. Zet het vuur laag en stoof de
schenkels en het vlees in ca. 2,5 uur mals.
Rooster intussen de kemirinoten, het
komijnzaad, korianderzaad en de witte
peperkorrels enkele minuten in een droge
koekenpan. Maal de specerijen in de vijzel
fijn. Voeg het zout, de knoflook, sjalot,
laos en de overige gemberplakjes toe en
maal tot een fijne boemboe.
Verhit wat olie in een wok op middelhoog

vuur en fruit er de boemboe ongeveer 5
minuten in. Voeg de palmsuiker, melk en
de kokosmelk toe en breng het geheel
tegen de kook aan.
Neem de schenkels met de schuimspaan
uit de pan. Schraap het merg eruit en
snijd het in blokjes. Voeg de schenkels, het
merg en de boemboe in (kokos)melk toe
aan de bouillon en kook het geheel nog 20
minuten.
Verdeel de soep en de schenkels over de
kommen en garneer met de tomaat en de
lente-ui.
(Uit: ’De bijbel van de Indonesische keuken’
van Maureen Tan. Uitg. Carrera, €31,99.)

Authentiek
Haar moeder kookte altijd
typisch Indisch of Chinees.
Maureen besloot voor haar
boek de authentieke manier
te hanteren zoals er nu nog
wordt gekookt in Indonesië.
Waarom? „De belangrijkste
reden om een Indonesisch
kookboek te maken is simpel: het moest een landenbijbel worden. En Indisch
eten is natuurlijk een samensmelting van de Europese keuken en de Indonesische. De Nederlanders die
naar Indië vertrokken lieten
het Indonesische eten aanpassen naar Westerse smaak.
Minder pittig, liever de
sambal apart. Ze lieten ook
Nederlandse gerechten bereiden door de kokkies,
maar met een Indonesische
twist. Indische hachee of
erwtensoep. Indisch eten is
95 procent Indonesisch met
soms iets mildere smaken en
minder sterk gekruid.”
Zou haar moeder gelukkig
zijn geweest met de ’Bijbel
van de Indonesische keuken’? „Ik denk dat ze er een
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dubbel gevoel bij zou hebben. Aan de ene kant zou ze
misschien soms gedacht
hebben: ’Goh, wat jammer
dat je dit er niet in hebt
gedaan of dat anders hebt
gedaan’, maar ze zou ook
heel erg trots op me zijn
geweest, dat haar kookschriftje zo in mijn boek is
opgenomen. Ik heb minstens twintig van haar gerechten overgenomen,
hooguit met een iets andere
bereidingswijze. Ik zag haar
tijdens het maken van het
boek zo voor me in de keuken, met een sigaret in haar
mond - ze rookte als een
ketter - achter haar typemachine, waarop ze met één
vinger, met rokerskuchje, al
haar recepten typte. ’Voor
jullie’, zei ze daarbij.”
In haar Indonesische bijbel
heeft Maureen zowel klassieke gerechten als spekkoek
en rendang opgenomen als
ook veel onbekendere gerechten. „Als je een Indonesische culinaire landenbijbel
koopt, wil je natuurlijk ook
de klassiekers kunnen maken. Dus die moesten erin.
Maar de Indonesische keuken is nog zoveel rijker en
diverser dan we hier kennen, dat ik dat ook wilde
laten zien. Alle eilanden in
Indonesië hebben hun eigen
keuken, omdat ze vroeger
veel geïsoleerder leefden
dan nu en dus vooral kookten met de ingrediënten die
op hun eiland te krijgen
waren. Daar zijn allemaal
heel eigen gerechten uit
ontstaan, die hun eigen
smaakkleuren hebben.”

Dat geluk dat
ik toen voelde,
die
verbondenheid,
is altijd
Juwelenkist
Maureen geeft in haar boek
gebleven
elk groot eiland zijn eigen

hoofdstuk. Daar doorheen
bladeren is als een juwelenkist met daarin sieraden in
vele kleuren.
Zo is op het dunbevolkte
Sumatra het overgrote deel
moslim. Hun bekendste
gerecht is daging rendang.
Deze stoofschotel van rundvlees in kokossaus namen
de moslims mee op hun
reizen, onder meer naar
Mekka.
Op Kalimantan was sago,
het zetmeel dat gewonnen
werd uit verschillende soorten palmen en varens, lange
tijd het basisvoedsel, maar
in de loop van de tijd nam
rijst dat stokje over en Sulawesi, het vroegere Celebes,
is zo vruchtbaar, dat het
eten er heel divers is. Op
West-Java vinden veel
groentegerechten hun oorsprong, waarvan gado gado
in Nederland misschien het
bekendste is.
Zelfs als je nog nooit in
Indonesië bent geweest,
moet het mogelijk zijn om
met dit boek je eigen gelukkige herinneringen te creeren in de keuken.

eer dan anderhalf
duizend jaar geleden was het. In een
periode die later, toen
ze allang voorbij waren,
de middeleeuwen werden genoemd. Toen.
Een gezelschap in vergadering, beging een
enorme vergissing.
Van de vergadering
heeft niemand gehoord.
Er is nooit over gepubliceerd. Het was geheim.
Maar de vergissing
werd uitgedragen en heerst nog altijd over ons. Het was een
congres van toverheksen. Een heks met een baard - ook mannen kunnen heks wezen - stelde voor om het zeldzame klavertje vier officieel tot brenger van geluk te verklaren. Wie
een klavertje vier vond tussen de honderdduizend klavertjes
drie, had geluk. Dat was ook wel zo, dat vinden op zich is een
gelukje. Maar het idee was dan dat er meer en groots geluk
bij zou komen voor de vinder.
De gevolgen van de verkondiging kennen we. Iedereen tot op
heden ongelukkig. Want zelden of nooit vindt iemand een
klavertje vier. Daarom zit bijna iedereen chagrijnig te kijken
in de bus en op het terras. Boos, ontevreden, mislukt. Zoals
mensen met een hond. Niet allemaal natuurlijk, maar je hebt
er bij, samen met de hond wandelen door het park. De hond
kan zijn geluk niet op. Maar het baasje kijkt als een vogel die
op schrikdraad is geland en op slag vergat dat hij kan vliegen.
Pechvogels zijn we, omdat het maar niet lukt om het geluk te
vinden.
Klaver moet zelfs dood. Lui die voor of achter hun huis een
gazonnetje hebben, willen alleen gras en geen klaver ertussen. Want dat zijn toch alleen maar drietjes. Kijk op het internet en krijg de schrik. Om wat er wel niet allemaal te koop is
aan middelen om klaver te vermoorden. Van Pokon tot Bayer
tot Protect Garden klaverbestrijding. Klaver in grasveldjes
wordt gehaat. En niet gekoesterd om, je weet maar nooit of
het geluk je alsnog eens toe komt lachen, een viertje, net
voordat je benzinemaaier er overheen zou razen.
Nieuws. De vergissing uit de middeleeuwen is erkend en
rechtgezet. Opnieuw op een toverheksenconventie. En weer
geheim. Besloten is dat het klavertje vier gewoon een spelinkje is van de natuur. Dat was het altijd al, maar toverheksen in
de middeleeuwen wisten dat niet. Belangrijker is een nieuwe
opvatting. Niet het viertje brengt geluk, maar (trompetgeschal): het Klavertje Drie. Als dat eenmaal goed is doorgedrongen tot ons allen, is iedereen gelukkig. En je hoeft er niet
meer naar te zoeken. Drietjes te over.
Hoe ziet dat geluk er dan uit,
heks? Zuurkool! Linnen overhemden. Bruine bonen met stukjes
augurk. Niks nieuws. Maar het
inzicht is het, dat daar het
geluk hem in zit. Een wijde
jurk met bloemen en dan ijs
eten uit een hoorntje dat lekt
en dat je een zakdoekje krijgt
aangereikt van een onbekende,
om een vlekje weg te schuieren.
Wijting gebakken in een bierbeslagje. Verse wijting is
officieel tot puur geluk
verklaard. Met een
aardappeltje. En
klaver mag blijven.
Wouter
Klootwijk is programmamaker en
schrijver. Maar hij
is bovenal geïnteresseerd in alles
wat met eten en
drinken te maken heeft of
daar tegenaan
schuurt.

WOUTER KLOOTWIJK

CULINAIR

Maureen neemt je mee langs eilanden in Indonesië in De Bijbel van de Indonesische keuken

