
MET INKTVIS NOG SPAANSER 
Rijst is nog geen „paella". Nederlands recept is maar een flauw aftreksel (1960) 
 
(Van onze medewerkster in Spanje) Er gaan jaarlijks steeds meer Nederlanders naar Spanje. Dat 
is mooi. Al die Nederlanders doen allemaal steevast twee dingen. Ze gaan naar een stierengevecht 
en ze eten een „paella". Ik woon nu meer dan drie jaar in Spanje en ben nog nooit naar een 
stierengevecht geweest. Ik vind het niet nodig om 'daarover te kunnen meepraten. Maar de 
„paella" heb ik leren klaarmaken en daar wil ik wel graag over meepraten. Dat ik dat nu openlijk 
doe, komt omdat al die Nederlandse vrouwen, die ooit in Spanje zijn geweest, plotseling de paella 
ook in Nederland hebben ingevoerd. 
 
Nu gaat het met dit fantastische Valenciaanse gerecht net zo als met de Indische rijsttafel. Wie 
ooit een echte rijsttafel met zijn ontelbare variaties heeft gegeten, gruwelt als zij bij de kruidenier 
de pakjes gedroogd spul ziet liggen, dat brutaalweg suggereert al de heerlijkheden van de Indische 
schotel te bevatten. Een soortgelijke gruwel beving mij, toen ik in een Nederlands 
vrouwenweekblad een recept voor een “heerlijke paella" zag afgedrukt. Och, het zal natuurlijk 
best lekker zijn, dat gerecht van dat recept. Maar een „paella" is het heus niet. Het is een gezellig 
rijstschoteltje. Maar een „paella", nee, daar komt echt wel iets anders voor kijken. Het is een 
schotel die alleen de moedige huisvrouw klaar kan maken. Want er is wel moed voor nodig. Lees 
maar: 
 
Je moet beginnen met een speciale ijzeren pan te kopen, een grote platte caserol van een halve 
meter doorsnee. Die is in Nederland heel moeilijk te krijgen en daarom volstaat een hele grote 
koekepan ook wel. Maar zo’n pan is dermate groot dat er geen gasvlam bestaat, groot genoeg om 
de hele bodem gelijkmatig te verwarmen. Er bestaat ook geen electrische plaat van voldoende 
omvang. Daarom gaan we de tuin in en gaan daar een fijn, laag houtvuurtje stoken. De 
kolenfornuizen zijn helaas allang in ons geautomatiseerde vaderland afgeschaft, dus daar praat ik 
maar niet meer over. Dat is heel jammer, want de beste schotels komen van een kolenvuur. Een 
houtvuur in de tuin dus. Zei ik niet dat de „paella" iets voor moedige mensen is!! Het vuur mag 
niet te heet zijn én de vlammen niet te hoog. Voordien gaan we inkopen doen. We kopen een kip, 
zo tussen een malse braadkip en een soepbeest in, een half pond mager vers spek, minstens een 
pond dikke paling, knoflook, doperwten, tomaten, artisjokken (of andere groente die. naar gelang 
het jaargetijde voorradig is) en 325 gram rijst. Dat is genoeg voor een heel eenvoudige „paella 
Valenciana". De wat ingewikkelder komt later wél.  
 
We maken de kip schoon en snijden haar in twaalf stukken. Goed zouten. De paella-pan gaat op 
het vuur en daarin wordt in twee deciliter olijfolie het half pond mager vers spek lichtbruin 
gebraden. Zodra het spek kleur begint te krijgen gaat de kip erbij. Beweeg de pan af en toe en 
draai de stukken kip op gezette tijden om. Als alles goudkleurig gaat worden, doe er dan 
fijngehakte knoflook bij (een paar teentjes), fijngesneden tomaten, de doperwten, de van de harde 
top ontdane, in stukken gesneden artisjokken en laat alles even sudderen. Dan doen we er een 
laurierblad bij en een grote theelepel paprikapoeder. Goed roeren en circa anderhalve liter echte 
bouillon toevoegen. Als de kip goed gaar is doen we er dé in acht stukken gesneden dikke paling 
bij en twaalf vette slakken, die we, voordat we het vuur hebben aangestoken op de zonnige 
plekjes in de tuin hebben gezocht. Werkelijk, gewone slakken, hele dikke zijn lekker!  
 
We schudden de pan nu zo, dat alles goed verdeeld ligt. Als de soep heel hevig kookt, strooien we 
er 325 gram rauwe rijst over heen, wat saffraan en eventueel wat zout. Nu niet meer roeren. 
Alleen de pan even bewegen om het vocht te verdelen. De rijst mag vooral niet te gaar zijn, zo 
net goed, dat onze tanden er nog werk mee hebben. Dat is dan een hele simpele „paella 



Valenciana" voor vier personen. Dat is iets anders dan de voorafgekookte rijst met een 
bouillonblokje, wat restjes vlees een garnaaltje en wat groente van het Hollandse recept.  
Willen we de „paella" een beetje Spaanser maken, dan kan er het volgende bij. Tegelijk met de 
kip, een half ons per persoon van het bot gesneden varkenscarbonade en een verse worst van 
minstens een ons per eter. Tegelijk met de paling, een gefileerde tong, in schijfjes gesneden 
inktvis, per persoon vier mosselen, twee langoustines of voor ons allen een hele kreeft. Dat is 
allemaal voor éen paella heus nodig. Wie me niet gelooft moet maar naar Spanje gaan en daar in 
een goed eethuis een echte uitgebreide Paella bestellen. Als hij zin heeft dat fantastische gerecht 
te ontleden, vindt hij alles wat ik hier heb opgenoemd en misschien nog wel meer. Een „paella" 
maken is een kunst, die lang niet door alle Spanjaarden wordt verstaan, zoals niet alle Javanen een 
goede rijsttafel kunnen maken.  
 
Natuurlijk is het een kostbare zaak al die ingrediënten in Nederland te kopen. Op elke markt in 
Spanje verkoopt men een „paella-completa", een fris assortiment van alles wat er bij hoort. Maar 
koop nu eens in Nederland geen hele kip. maar wat mager poulet, paling en droge witvis zoals 
schelvis (in plakken gesneden) en wat mosselen. Dat is niet duur. Maar vergeet nooit, dat de rijst 
gaar moet worden met alle ingrediënten samen en nooit met een bouillonblokje vooraf mag 
worden gekookt. Dart heeft die rijst geen smaak en verliest de schotel het recht „paella" genoemd 
te worden.  

 


