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In een interview vertelt kookboekenschrijfster Claudia Roden over een amandelkoekje. Ze is 
van geboorte een Egyptische en in haar jonge jaren ging ze studeren in Londen. In de tijd dat 
ze daar was brak de Suez-oorlog uit en ze kon niet meer terug. Het maken en eten van 
amandelkoekjes bracht haar terug naar haar geboorteland, naar haar grootmoeder die deze 
koekjes bakte; de geur, de smaak, de sfeer van aandacht, geborgenheid en liefde waren 
allemaal verborgen in dit koekje. Met heimwee en liefde sprak ze erover. Het koekje was 
deel van haar verleden, van haar identiteit.  
In haar leven heeft ze honderden, zo niet duizenden recepten verzameld in haar boek de 
Joodse keuken, van alle joden overal in de diaspora. In vervlogen tijden verdreven van hun 
geboortegrond waar ze met hun leefwijze niet veilig waren. Eten volgens de spijswetten 
verbond hen met elkaar, met hun godsdienst.  
 
Zo is dat ook voor Daniel, een verhaal dat zich afspeelt in de tijd van de Babylonische 
ballingschap ongeveer de zesde eeuw voor de jaartelling. De Babyloniërs hadden het kleine 
koninkrijk Juda ingenomen en de bevolking meegenomen. Ballingschap was een 
oorlogswapen: de bevolking van het overwonnen land werd ingezet als personeel in eigen 
land; de mensen hadden geen zeggingskracht over hun eigen leven. Zo werden er in Babel 
gezonde mannen uitgekozen om te werken aan het hof van de koning. Daniel en nog drie 
jonge mannen uit Judea. Ze kregen andere namen, naast al het andere wat hun ontnomen 
was; ontworteld, in een vreemd land, met een andere taal, andere kleding, ander voedsel.  
Wat blijft er dan over van je eigen identiteit? 
Voor Daniel is zijn godsdienst zo belangrijk dat hij zich aan de spijswetten wil houden; hij wil 
alleen plantaardige producten eten, zoals veganisten ins onze tijd.  
Alles kunnen ze hem ontnemen, maar niet wat hij eet, niet wat voor hem heilig is, wat hem 
verbindt met zijn God.  
De kamerdienaar die leiding heeft over de jonge mannen, heeft respect voor de houding van 
Daniel. Hij krijgt ruimte om het uit te proberen. Als hij na tien dagen net zo vitaal en krachtig 
blijft als de niet-joodse mannen, die wel vlees eten en wijn drinken, dan mag hij blijven eten 
wat hij wil.  
 
In ons land wonen we met heel veel wereldburgers en talloze etensgeuren hebben onze 
eetpatronen verrijkt. 
Ik kan me de tijd herinneren dat velen hun neus optrokken bij al die exotische geuren in de 
straat met de komst van Marokkaanse en Turkse families. Vooral knoflook moest het 
ontgelden. In onze tijd wonen veel meer culturen in ons land.  
 
Pas toen ik Claudia Roden hoorde vertellen over het amandelkoekje van haar grootmoeder 
besefte ik wat geuren en smaken betekenen voor de mensen uit al die verschillende landen, 
die hier vrijwillig of onvrijwillig wonen. 
Om de recepten uit haar kookboek te maken kwam ik andere delen van de stad, waar ze 
sumak verkochten en rozenwater. Het straatbeeld was verrassend anders: Afrikaanse 
vrouwen liepen trots in hun kleurige gewaden, gesluierde vrouwen liepen er meer 
zelfbewust dan in de winkels waar ik kom, bossen munt en basilicum in hun tassen. Ik keek 
mijn ogen uit, was een toeschouwer van al die culturen. Welke verhalen dragen deze 
mensen met hun mee. Welk heimwee, welke pijn? 



Wat zijn hun verhalen?  
 
Het belang van de kamerheer, die Daniel en zijn landgenoten onder zijn hoede had, was hun 
gezondheid en later hun kennis en wijsheid. Was hij geïnteresseerd hun verhalen van 
ontworteling?  
 
Het thema van de vredesweek is Vrede verbindt verschil. Ik denk dat het om meer gaat dan 
het eten van elkaars producten, het gaat bij deze intentie meer dan om ruimte geven en 
respect hebben voor de ander. Verbondenheid met een ander is een innerlijke houding, 
waarbij je bereid bent je eigen gewoonte los te laten, om de ander toe te laten, waarbij je 
niet alleen ruimte geeft, maar ook erkenning en vriendschap. Verbondenheid met een ander 
is je laten raken door de verhalen die iemand vertelt; wat het is om in een vreemd land te 
wonen, waar de taal een andere klank heeft, waar het eten anders ruikt, waar de huidskleur 
anders is, waar mannen en vrouwen andere verhoudingen hebben dan jij kent…  
 
Het thema van de vredesweek is voor mij een aansporing om meer verbinding te zoeken. 
Het is voor mij een aansporing om meer te oefenen met de verschillen van een ander, wie 
het ook is. Niet alleen de trotse vrouwen uit Afrika, Afghanistan of waar dan ook vandaan. 
Ook de buren die ik andere manieren van communiceren hebben of een collega die andere 
inzichten heeft, wie dan ook. Wat is hun verhaal? Wat is hun geschiedenis in dit 
ingewikkelde leven? Kan ik mij met hun levensverhaal verbinden?  
 
Vrede verbindt verschil, het gaat om een innerlijke houding van openheid naar alle soorten 
leven op deze aardbol. Het is een streven om daarin te groeien en om een wereld te bouwen 
waarin iedereen waarachtig en in heelheid kan leven. 
Moge het zo zijn. 
 


