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Koffie staat voor gastvrijheid en gezelligheid. Ik heb dat meegemaakt tijdens een reis 
door mijn geboorteland Ethiopië. Waar we ook waren, de koffie stond klaar. Net als in 
Nederland trouwens. Dat heb ik gemerkt tijdens een voettocht van 800 kilometer dwars 
door het Hollandse land. Een wandeling zonder een cent op zak, die ik maakte om meer 
verbinding, saamhorigheid en wederzijds begrip te creëren. 

Overal waar ik kwam, in elk dorp en in elke stad, was ik welkom om aan te schuiven voor 
een ‘bakkie troost’. Van Leeuwarden tot Maastricht en van Delft tot Zwolle ontmoette ik 
lieve mensen die me uitnodigden. Mensen die de tijd voor mij namen. Dat vind ik heel 
waardevol. Onder het genot van een kop koffie komen mooie gesprekken tot stand. In 
Nederland, in Ethiopië, waar ook ter wereld. Hoe verschillend landen ook zijn en hoe 
anders de koffie ook smaakt, de betekenis van koffie is universeel. 

Mo Hersi

In dit boekje vertellen Mo, Selam, Nanthiny, Zahed en Roula wat koffie voor hen 
betekent. En ze delen recepten uit hun land. Verbinding begint met samen een  
‘bakkie doen’.

VOORW
OORD 

Bakkie met Mo
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MO HERSI
Land: Ethiopië
Leeftijd: 32 jaar
In Nederland sinds: 1989
Drinkt meestal: cappuccino met honing
Lekkers bij de koffie: koekje

WERELDBURGER 
‘Mijn allereerste kop koffie dronk ik in 
Addis Abeba. Ik was 21 jaar en voor het 
eerst terug in mijn geboorteland, het 
land dat mijn ouders ontvluchtten toen ik 
drie was. Inmiddels konden we hier weer 
veilig terugkeren. Ik voelde me meteen 
thuis. Overal waar we kwamen, stond de 
koffie klaar. Sinds die reis voel ik me een 
wereldburger. En ben ik koffieliefhebber 
geworden.’ 

BIJZONDER RITUEEL
‘Heel sporadisch, als er gasten zijn of 
voor een feest, maakt mijn moeder 

traditionele Ethiopische koffie. Een 
bijzonder ritueel dat uren duurt. Er gaat 
niks boven de strakke, kruidige smaak 
van Ethiopische koffie. Zodra ik de geur 
ruik, denk ik terug aan mijn moederland.’ 

‘In Ethiopië nemen we  
de tijd voor koffie’ 

‘In Ethiopië malen 
ze de bonen met 
een vijzel, mijn 
moeder gebruikt de 
blender.’

INTERVIEW
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ETHIOPISCHE
 KOFFIE

In Ethiopië is koffie een delicatesse. Voor een traditionele koffieceremonie trekken 
Ethiopiërs zo een paar uur uit. 

Koffiezetten in Ethiopië is een 
vrouwenaangelegenheid. De gastvrouw 
wast en roostert de rauwe groene 
koffiebonen. Als ze donker genoeg zijn, 
wappert ze de geur van vers geroosterde 
koffiebonen door de ruimte. Daarna 
maalt ze de bonen met een vijzel.

Wierook en mirre
De koffie gaat samen met water in een 
‘jebana’, een koffiekruik, en wordt 
gekookt boven gloeiendhete kooltjes. De 
geur van wierook en mirre op de kooltjes 
vermengt zich met die van de koffie. 

Gasten krijgen drie kopjes. Na elke ronde 
vult de gastvrouw de pot bij met water. 
De sterke koffie wordt zwart en met veel 
suiker gedronken. De tweede ronde is 
minder sterk. En de derde ronde is nog 
wat slapper.

Zelf maken
Rooster een kopje groene koffiebonen in 
een hete pan tot ze goudbruin zijn. Stamp 
of maal de koffie fijn, samen met de 
kruidnagel en kaneel. Breng zeven kopjes 
water aan de kook, voeg de gekruide 
koffie toe en laat vijf minuten koken.

• 1 kopje groene koffiebonen

• theelepeltje kruidnagels

• een kwart theelepel kaneel 

• 7 kopjes water 

INGREDIËNTEN

RECEPT

Ethiopiërs serveren de koffie met 
popcorn en himbasha (zoet brood).
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GOEDE START
‘Mijn man en ik beginnen de ochtend 
altijd met Arabische koffie met een dadel 
of een koekje. En we zetten muziek op 
van Fairuz, een beroemde Libanese 
zangeres. We praten over onze plannen, 
wat we gaan doen. Koffie is een mooi 
begin van de dag.’ 

HERINNERINGEN
‘Soms komen er herinneringen aan Syrië 
boven. Alleen de mooie jaren, de ellende 
willen we vergeten. Syrië was een mooi 
land, we hadden een goed leven in 
Damascus. Ik mis mijn familie. Iedereen 
is nu gevlucht: mijn moeder is nu in 
Dubai en mijn vijf zussen wonen  
allemaal in een ander land, verspreid 
over de wereld.’ 

‘Ik begin de dag  
met koffie, dadels  
en Arabische muziek’ 

‘Koffie in de ochtend is ons moment samen.’ 

INTERVIEW

ROULA AMMAR
Land: Syrië
Leeftijd: 39 jaar
In Nederland sinds: 2015
Drinkt meestal: Arabische koffie
Lekkers bij de koffie: dadels  
of koekjes
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Arabische koffie is een variant op de bekende Turkse koffie. Kardemom geeft de koffie de 
bijzondere smaak van het Midden-Oosten. 

Breng in een pannetje het water en de 
suiker aan de kook. Haal de pan van het 
vuur. Voeg per kopje 2 theelepels zeer 
fijngemalen koffie en een snufje
gemalen kardemom toe. 

Breng de koffie aan de kook tot er 
schuim op komt. Haal dan het pannetje 
van het vuur af, tik tegen de pan en laat 
het schuim zakken. Herhaal dit 3 keer. 

Schenk de koffie daarna snel met schuim 
in de kopjes. 

Voor een extra kruidige smaak kun je ook 
een snufje kaneel, kruidnagel of saffraan 
toevoegen. 

Arabische koffie wordt vaak geserveerd 
met dadels, koekjes of gesuikerd fruit.

ARABISCHE
 KOFFIE

Voor één kopje:

• 2 theelepels fijngemalen koffie

• ¾ deciliter water

• 2 theelepels suiker

• snufje kardemom

RECEPT

INGREDIËNTEN
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NANTHINY NADESAPILLAI
Land: Sri Lanka
Leeftijd: 36 jaar
In Nederland sinds: 2013
Drinkt meestal: oploskoffie  
met poedermelk
Lekkers bij de koffie: mariakoekjes 

SPECIALE KOFFIE
‘Mijn moeder roostert zelf koffie. Toen 
mijn zoontje Ashin was geboren, stuurde 
ze een zak op. Niet alleen heel lekker, 
ook goed tegen buikpijn. Het zorgde 
ervoor dat ik snel weer op de been was. 
Ik doe zuinig met mijn moeders koffie. 
Soms drink ik het met gasten of op 
feestdagen.’  

BUITENLEVEN
‘Als ik Tamil-koffie drink, ben ik in 
gedachte in Sri Lanka. Ik denk aan mijn 
moeder en mijn leven daar. In Nederland 
leeft iedereen binnen. Ik mis het 

buitenleven: buiten koffie drinken en 
kletsen met andere vrouwen.’ 

‘Als ik Tamil-koffie drink, 
denk ik aan mijn moeder’

Nanthiny drinkt haar moeders koffie het 
liefst met poedermelk.

INTERVIEW
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TAMIL-KOFFIE
Sri Lankanen drinken de kruidige koffie niet alleen omdat het lekker is. De Tamil-koffie is 
ook een medicijn dat bijvoorbeeld goed helpt tegen verkoudheid en menstruatiepijn. 

Rooster rauwe, groene koffiebonen in 
een pan, samen met geschilde gedroogde 
gemberwortels, koriander- en komijnzaad 
tot ze mooi bruin geroosterd zijn. 

Malen tot fijn poeder
De koffiebonen worden gemaald tot heel 
fijn poeder, zodat het te gebruiken is als 
instantkoffie. Traditioneel worden de 
bonen wel twee uur gestampt met een 
lange stok in een grote bak. Na afloop 
wordt het poeder gezeefd.  

Een kleine eetlepel koffiepoeder is 
voldoende voor een mok koffie.  
Kokend water erop schenken, eventueel 
een schep suiker erbij, goed roeren  
en zeven. 

Melkpoeder
Deze koffie drink je bij voorkeur met 
melkpoeder. Om dat goed te laten 
oplossen, giet je de koffie met melk een 
paar keer heen en weer van de ene in de 
andere beker. 

• groene koffiebonen

• gedroogde gemberwortel

• korianderzaad

• komijnzaad

RECEPT

INGREDIËNTEN
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Eritrea 
Eritrea kent een van de meeste onderdrukkende 
regimes ter wereld. Wereldwijd zijn er bijna 
400.000 Eritreeërs op de vlucht.

afghanistan
In Afghanistan heerst al decennialang oorlog. 
Grote delen van het land zijn onveilig, veel 
Afghanen zijn hun land ontvlucht.

syrie
Vanaf de burgeropstand in 2011 houdt een 
burgeroorlog Syrië in zijn greep en zijn  
11 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen. 

sri lanka
De roep van de Tamils om 
onafhankelijkheid leidt in de jaren ‘90 
tot een burgeroorlog die tot 2009 duurt. 
De veiligheidssituatie is inmiddels 
verbeterd, maar foltering, verdwijning  
en ontvoeringen komen nog voor.

..
Ethiopie
Ethiopië kent een lange geschiedenis 
van burgeroorlog en grensconflicten 
met Eritrea. Het is er nu relatief rustig, 
maar de overheid treedt hard op tegen 
critici en opposanten. 

..

Wereldwijd zijn er ruim 65 miljoen mensen op de vlucht.  
Hun situatie is vaak uitzichtloos: ze hebben geen legale status, 
leven onder het bestaansminimum en zijn slachtoffer van 
uitbuiting en fysiek geweld. De meeste vluchtelingen 
worden opgevangen in buurlanden, zoals Turkije, Libanon 
en Jordanië. Sommige mensen proberen onder 
levensgevaarlijke omstandigheden Europa te 
bereiken. Een klein deel zoekt bescherming 
in Nederland.



2120

Wat knapt een mens daarvan op!’ 
Nederlanders denken vaak dat zij een 
beslissende stempel hebben gedrukt 
op het koffiedrinken in de wereld. En 
eigenlijk… is dat ook wel zo. Eind 17e 
eeuw stalen Hollandse kooplieden — zeg 
maar zeerovers — in de Arabische plaats 
Mokka een koffieplant om zaad hiervan 
in alle Nederlandse koloniën te planten.

LODEWIJK DE VEERTIENDE
Een paar decennia later (in 1714) gaf de 
burgemeester van Amsterdam een van 
de Nederlandse planten cadeau aan de 
Franse koning Lodewijk de Veertiende. 
Niet heel slim. Lodewijk liet in Parijs een 
speciale kas bouwen voor het plantje en 
om een lang verhaal kort te vertellen: 

die ene specifieke boom werd de 
stammoeder van de meeste koffiebomen 
die driehonderd jaar later groeien in 
Midden- en Zuid-Amerika.

Ook goed om te weten: bijna nergens 
wordt zoveel pleur gedronken als in 
Nederland. Vroeger was dat meestal 
filterkoffie — denk aan de begrippen 
‘roodmerk’ en ‘goudmerk’ — maar 
vandaag de dag staan we open voor vele 
variaties, sterktes en brouwsels. 

COFFEESHOP...
Laatste tip, speciaal voor vluchtelingen: 
een ‘coffeeshop’ is niet bij uitstek de 
plek waar je een goed kopje koffie  
kunt drinken. 

In ons land gaf koffie van oudsher 
verlichting bij zware omstandigheden. 
Havenarbeiders kregen in vroeger tijden 
regelmatig een oppeppende mok koffie 
om energie op te doen. Daar hebben we 
de uitdrukking ‘pleur’ aan te danken, 
afkomstig van het Franse ‘pleurer’ voor 
huilen. Koffie bood troost en vandaar 
dat ‘troost’ synoniem werd voor koffie. 
Bakkie troost. Bakkie pleur.

‘LEKKER BAKKIE KOFFIE’
In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw werd dit vastgelegd in ons 
tweede volkslied, gezongen door Rita 
Corita: ‘Koffie, koffie, lekker bakkie 
koffie! Jongens, wie lust er een kop? 
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie! 

RONALD GIPHART, SCHRIJVER

Nederlanders  
en koffie

COLUM
N



       

SELAM GEBREYOHANS
Land: Eritrea
Leeftijd: 26 jaar
In Nederland sinds: 2014
Drinkt meestal: gewone koffie
Lekkers bij de koffie: koekjes, 
popcorn en himbasha DROMEN 

‘Op feestdagen maak ik traditionele 
koffie. Mijn tante heeft een ‘koffie- 
machine’ uit Ethiopië meegenomen, een 
laag houten kastje dat bij de ceremonie 
hoort. Net als in Eritrea. Dan dromen we 
van ons land.’

VERHALEN OVER VROEGER
‘In Eritrea zit de hele familie tijdens de 
koffieceremonie in een kring bij elkaar. 
We hebben daar geen gasstelletje zoals 
hier, op kolen duurt het lang voordat de 
koffie klaar is. Ondertussen praten we 
met elkaar. Dat zijn mooie, gezellige 

momenten. We vertellen elkaar verhalen 
en legendes. Vooral de oude mensen 
vertellen veel over vroeger of over  
ons geloof.’

‘Tijdens de koffie  
vertellen we 
elkaar verhalen’ 

Als de koffie kookt, giet Selam hem over 
in het kannetje. Dat herhaalt ze meerdere 
malen.

INTERVIEW

23
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RECEPT

HIMBASHA
Samen met zoute popcorn vormt himbasha – een licht gezoet rond brood – een vast 
onderdeel van het Ethiopische en Eritrese koffieritueel.

Los de gist op in het lauwwarme water. 
Voeg de suiker toe, even roeren en 
ongeveer 10 minuten apart zetten tot er 
kleine bubbeltjes verschijnen.

Doe de meel met het zout in een grote 
kom, voeg de olie en de mix met water en 
gist toe. Kneed het deeg een minuut of 5 
tot een soepel deeg. Leg het deeg in de 
kom en bedek het met plastic folie. Laat 
het deeg een uur rijzen op een warme, 
vochtvrije plek. 

Versieringen 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Spreid het deeg uit zodat het de vorm 
van een dikke pizza krijgt. Maak met een 
scherp mes vier ondiepe sneden, zodat 
het brood later eenvoudig in 8 punten 
te breken is. En versier de bovenkant 
met lijnen of inkepingen. Bak het brood 
in ongeveer 20 minuten gaar. Je kunt 
allerlei smaakmakers toevoegen zoals 
gemalen kardemom, maanzaad, rozijnen 
of sinaasappelsap.

• 1 zakje gedroogde gist  
(7 gram)

• 250 water

• 55 gram basterdsuiker

• 600 gram meel

• 80 ml olie

• 1 theelepel zout

INGREDIËNTEN
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ZAHED NURIN
Land: Afghanistan
Leeftijd: 50 jaar
In Nederland sinds: 1997
Drinkt meestal:  
oploskoffie met melk
Lekkers bij de koffie:  
koekjes of chocola KOFFIEDIK KIJKEN 

‘Als ik met Afghaanse vrienden koffie 
drink, kijken we naar de vorm van het 
koffierestant. Wat we erin zien, zegt iets 
over wat ons bezighoudt. We komen uit 
een indirecte cultuur. Koffiedik kijken is 
een middel om over gevoelens te praten 
en bezielde gesprekken te voeren over 
de liefde of over wat we willen in het 
leven.’ 

SCHAARS GOEDJE
‘Afghanen drinken vooral thee, koffie 
is niet zo gebruikelijk. Toen ik in 
Afghanistan woonde was het namelijk 

schaars en speciaal. Mijn vader nam soms 
een zak mee uit Rusland. Daar deden we 
dan zo lang mogelijk mee.’  

‘Mooie gesprekken 
geven koffiedrinken 
extra betekenis’ 

‘Zoet bij de koffie maakt het leven mooier.’

INTERVIEW
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Dit kruimelige koekje is een klassieker in Afghanistan. Lekker bij koffie of thee, en ze 
worden ook gegeten als afsluiting van een feestmaal. 

Meng de bloem, het zout, de 
poedersuiker, het bakpoeder en de 
gemalen kardemom in een kom. Giet 
de olie erbij. Kneed het deeg zeker 
10 minuten tot het zacht en soepel is. 
Verwarm de oven alvast voor op 180 
graden.

Balletjes draaien
Neem steeds ongeveer 20 gram deeg 
en rol daar bolletjes van. Leg ze op een 
bakplaat bekleed met bakpapier.

Maal de pistachenoten in de 
keukenmachine fijn. Druk met je duim 
een holletje in het midden van elk 
bolletje en strooi er gemalen noten in.

Bak de koekjes in het midden van de 
oven in ca. 25 minuten gaar. Ze moeten 
licht van kleur blijven. Laat ze op het 
bakblik afkoelen. Bestrooi eventueel met 
wat extra nootjes.

• 175 gram bloem

• snufje zout

• 85 gram poedersuiker

• 1 theelepel bakpoeder

• 1 theelepel kardemom

• 1,1 deciliter neutrale plantaardige olie

• 15 gram pistachenoten

RECEPT

KOLCHE KHATAI

INGREDIËNTEN
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betaalt en koester ik het fijne gevoel 
verwend te worden. 

GELIJKWAARDIG
Ik vraag hem waarom hij toch steeds wil 
betalen en hij antwoordt dat hij dat doet 
omdat ik hem help met de taal. Dat vind 
ik aardig van hem. Iets terug te kunnen 
doen voor iemand die hem helpt, vindt 
hij belangrijk. Het benadrukt het gevoel 
gelijkwaardig te zijn, uiteraard een 
waarheid als een koe, maar helaas niet 
altijd vanzelfsprekend als je de diverse 
reacties op vluchtelingen in ons land 
volgt. Alleen al daarom raad ik iedereen 
aan met een vluchteling koffie te gaan 
drinken, gewoon om te ervaren dat we 
allemaal mensen zijn. 

HEIMWEE
Onder de koffie praten we over het 
leven. Voor het gemak even in het 
Engels, na de koffie wel weer in het 
Nederlands. Firas vertelt over Damascus, 
zijn familie die daar nog is en zijn 
vrienden. En over het meisje dat hij het 
hof maakte. Hij schreef gedichten voor 
haar in het Arabisch en nam haar mee, 
zoals alle geliefden dat deden, naar de 
oude stad, waar het rook naar jasmijn.  
Ik ruik de geur bijna zelf, vermengd 
met die van de koffie en kan me in zijn 
heimwee inleven. Mijn koffie verkeerd 
is al lang op, zijn espresso is koud 
geworden.

Mijn contact met Firas uit Syrië begint 
altijd met een kop koffie. Pas daarna 
gaat het over de Nederlandse taal 
waar ik hem mee help. Hij drinkt de 
koffie zwart, vaak een espresso in 
zo’n vingerhoed die je in een slok naar 
binnen gooit. Zonder suiker. Zelf bestel 
ik een koffie verkeerd. 

VERWEND
Elke week steggelen we erover wie 
de koffie betaalt. Ik leg hem uit dat 
we in Nederland op z’n Hollands de 
rekening delen of beurtelings de 
rekening vereffenen. Daar heeft hij geen 
boodschap aan. Hij staat erop dat hij 
elke keer afrekent. Soms laat ik het toe 
dat hij twee of drie keer achter elkaar 

COLUM
N

EDITH TULP, 
VRIJWILLIGER VLUCHTELINGENWERK

Waar 
het rook 
naar 
jasmijn…
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Koffie staat wereldwijd symbool voor 
gezelligheid. Om elkaar te leren kennen 
of om bij te kletsen. De smaak en het 
ritueel zijn overal anders. Maar de 
betekenis is universeel: koffie verbindt! 

VluchtelingenWerk Nederland komt 
op voor de rechten van vluchtelingen 
en zet zich voor hen in vanaf de dag 
van aankomst tot het moment dat ze 
als nieuwe Nederlanders een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren aan onze 
samenleving. Maar een nieuwe toekomst 

opbouwen kun je vaak niet alleen. 
Vluchtelingen doen hun best om te 
integreren. Contact en ontmoetingen 
met Nederlanders is voor vluchtelingen 
cruciaal om hun weg te vinden in een 
nieuwe omgeving. 

Om die reden wil VluchtelingenWerk 
met ‘Bakkie doen?’ bijdragen aan 
ontmoeting, kennis en meer begrip. 
Kijk voor meer informatie over wat jij 
kunt doen op vluchtelingenwerk.nl.

COLOFON
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