
Van het recept des levens … 
 
‘ ”Van het recept des levens, heeft niemand een program.” 
“Concert, mam.” 
Een afwezige knik. 
Haar verspreking was het begin van haar dementie. En zo ging ze terug naar wie ze was. Weet ik nu.  
 
Ik ben een nakomer. Laatkomer is misschien een beter woord. Mijn moeder baarde mij, haar enigst 
kind, toen ze al over de veertig was. Ze zeggen wel eens dat het leven je gebeurt terwijl je andere 
plannen had. Ik ben inmiddels zelf moeder en weet dat geen enkele vrouw spijt heeft van de 
kinderen die ze gekregen heeft. Dat staat de natuur eenvoudigweg niet toe. Maar Mama, Jolien voor 
jullie, was in haar hoofd in de eerste plaats niet moeder, maar eigenaresse van Le Jolie Canard.  
 
Le Jolie Canard was gevestigd in een pand dat aan de ene kant oogde als een boerderij, en aan de 
andere kant als een kasteel. Wit geplamuurd, de ramen omlijst door grijs geschilderde krullen. De 
gasten kwamen binnen aan de kasteelkant. Uiteraard. Mijn moeder dirigeerde zonder twijfel de 
leveranciers met harde hand naar de achterzijde. Zoals ze ook mij straf de weg kon wijzen wanneer ik 
dwalende dreigde te geraken als kind. Ik had een rijke fantasie. 
 
Ze serveerde er gerechten die het pand reflecteerden. Sierlijke smaken getoverd uit 
boerenproducten. “Mes recettes sont un peu extraordinaire, mais toujours … ehm … smaakvol”.  Ze 
was het Frans niet zo machtig als ze zou willen. 
 
Haar Hollandse afkomst liet ze terugkomen in haar toetjes. Stroopwafels passeerden in elke 
denkbare vorm de seizoenskaarten. Stroopwafelijs, stroopwafellikeur, stroopwafelkletskoppen, 
stroopwafeltaart. Elk diner werd afgesloten met een Wilhelmina-pepermuntje. Ze vergezelde haar 
gasten met frisse adem naar buiten.  
 
Thuis aten we gewoon. Aardappels, groenten, vlees. Zoals dat zo ging in de jaren zeventig. Soms 
vond ze dat iets hoog op smaak was. Ik had geen idee wat ze bedoelde. Dat was ook niet nodig, 
vertelde ze me. Er was slechts een ding dat ik moest onthouden. “Kind”, zei ze dan, “zorg ervoor dat 
je de waakvlam diep van binnen altijd laat branden.” Ik dacht dat ze doelde op het kerstmannetje dat 
ik van mijn oma, haar moeder, had geërfd. Je moest een wierookkegeltje aansteken tot het ging 
roken, om vervolgens het lijfje van het mannetje erbovenop te plaatsen. De rook ontsnapte aan het 
mannetje door de mondholte. In zijn hand hield hij een pijp. “Zoals het kerstmannetje?” vroeg ik haar 
als klein kind. Tot mijn tiende zei ze ja, daarna was ik oud genoeg voor meer toelichting. 
“Weet je”, vervolgde ze dan, “om iets te bereiken in het leven moet je een paar dingen doen. 
Verzamel de ingrediënten voor dat wat je wilt creëren of realiseren. En zorg er dan voor dat de 
waakvlam diep van binnen niet gedoofd is. Zodat je hem kunt aansteken en je ingrediënten kunt 
verwerken tot je mooiste creatie.” 
Soms keek ze er wat droevig bij. “Wat is er mama?” vroeg ik dan. “Van het concert des levens heeft 
niemand een program. Soms lukt het niet om tijdig je ingrediënten te verzamelen én tegelijkertijd 
oog te houden voor je waakvlam.” 
 
Ik nam mezelf voor mijn waakvlam brandend te houden. Ik werd groter, ging op kickboksen en leerde 
over de hara. De oerkracht diep in je, die altijd brandt. En dacht aan de woorden van mijn moeder. 
 
Deze week hebben we het huis van mijn moeder leeggehaald. Het moest een keer gebeuren. Vaak 
hoor je over wonderlijke ontdekkingen die gedaan worden. Mijn moeders huis was ordentelijk en 
schoon. Geen verrassingen. Tot ik de kleine kluis opende die op zolder stond. Als kind had ik er vaak 
aan gedraaid, overvallertje spelen, inclusief een skimuts waar ik zonder toestemming twee gaten in 



had geknipt. Behalve belangrijke papieren vond ik ook een sleutel. Een sleutel met een boxnummer 
in Utrecht.  
 
In die box in Utrecht vond ik de ingrediënten van haar leven. Kilo’s zakken met Wilhelmina- 
pepermunt, de prijs in guldens er nog opgeplakt. Zeventien Delfts blauw versierde blikken gevuld 
met stroopwafels. Restpartij van het Kruidvat. Uiterste houdbaarheidsdatum december 1980. Een 
verkleurd notitieschriftje vol “recettes extraordinaire”. Ze had de meest idiote combinaties bedacht. 
Venkel met chocolade en gamba’s. Een voorgerecht zou het moeten zijn, volgens haar notities, voor 
zes gulden vijfenzeventig. Aan de prijs voor die tijd. Op een andere pagina was de gedachte van 
stroopwafelijs geheel uitgeschreven. Het moet gezegd, ze was haar tijd ver voor.  
Ik vond er stapels ansichtkaarten van een gruizig plaatsje in de buurt van La Roche in de Ardennen. 
Oma had me vaak verteld hoe bijzonder het was dat ze met het hele gezin naar het buitenland op 
vakantie gingen. De Ardennen was toen wat Curaçao nu is. Mijn moeder had verschillende 
ansichtkaarten van een wit geplamuurd kasteel met omlijste ramen, grijs gekruld. Dubbelkaarten die 
op de achterkant een eenvoudige boerderij lieten zien. Kaarten met afbeeldingen van de Franse Aap-
Noot-Mies: Canard- Verre- … Jolien. Die Jolien had mijn moeder er zonder twijfel zelf bijgeschreven. 
Ik vond er een met de hand getekende plattegrond van een restaurant. Verweerde stukjes stof 
waren erop geniet om te duiden wat de kleur van de gordijnen en de textuur van het tafellinnen zou 
moeten worden. “Jolien et Canard”. De n doorgehaald. “Jolie et Canard”. Geheel doorgehaald, ze 
begon het Frans te begrijpen. In grote krulletters: “Le Jolie Canard … Eerste schets, januari 1970.” 
 
Ik wist opeens van wie ik mijn rijke fantasie heb. Mijn moeder werd zwanger van mij, terwijl ze 
andere plannen had. De ingrediënten bleef ze verzamelen, maar haar waakvlam ging uit voordat ze 
haar creatie, haar restaurant, kon realiseren.’  
 
Ik kijk naar de mensen die aan de met tafellinnen gedekte tafels zitten. De zelfgebakken toast met 
eendenborstpaté op hun bord wordt vergezeld door een ministroopwafeltje en een Wilhelmina-
pepermunt. In hun midden staat mijn moeder.  
‘Je maakt het zelf niet meer mee mama, maar mocht je vanuit de hemel toekijken, aanschouw dan 
lieve Jolien, alsnog jouw Jolie Canard.’ Ik stap achter de katheder vandaan, loop naar mijn moeders 
kist en ontsteek er een klein vlammetje. 
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