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Het echte twerken, waarbij de billen op en neer
gaan, is een samenspel tussen bil-, buik- en on-
derrugspieren. Ga weer in een lichte squat staan,
en doe de kat in het klein. Span de billen aan om
ze omhoog te brengen, ontspan, span ze aan om
ze omlaag te brengen, en ontspan weer. Versnel
nu. Ja, heel moeilijk. Julia Congiu van dans-
school Dance For Your Pole, waar twirk-les
wordt gegeven, raadt aan dit heel veel te oefe-
nen, en zo vaak mogelijk. Misschien dat je ’m bij
de honderdste keer te pakken hebt.

HET �KU �N �STJ �E GROENE �V I NG ERSMENU �GRAND �H�OT�E�L

Twerken (die dans met de bewegende billen) is
een tikje beladen; jonge meisjes op schoolfeest-
jes, stripclubs, clips met net iets te blote vrou-
we n . Ja, twerken heeft te maken met seks. En
nee, er komt hier geen zin die begint met ‘maar ’,
want met seks is niks mis en uitdagend dansen
kan heel leuk zijn. Twerken is niet makkelijk.
Wat je nodig hebt is niet al te strakke kleding en
een soepele onderrug. Begin met de ‘k at ’, een
oefening die bekend is uit yoga: ga op handen en
knieën en trek de buik in en uit.

De makkelijkste vorm van twerken is schud-
den. Ga wijdbeens staan – net iets buiten heup-
breedte – en geef de billen een beetje ruimte
door enigszins gebogen te gaan staan met een
holle rug, en zet de handen op de bovenbenen.
Maak de heupen los door ze eerst langzaam
een voor een uit te duwen en schuld ze dan los.
Zie, de billen bewegen al een beetje mee. Pro-
beer het schudden zo lokaal mogelijk te hou-
den. Probeer ook eens een been opzij te doen
en alleen die bil te bewegen.

Span, ontspan, span

P lanten kan het hele jaar door, hoewel de lente en
met name de herfst de beste tijden zijn om iets in
de grond te zetten. Let vooral op het weer. Een

wisselvallige, Hollandse zomer die we deze juli heb-
ben, leent zich prima voor tuinplannen. Brandende zon
niet. De kwaliteit van een plant is op het oog moeilijk te
beoordelen. Het gaat bij een plant in feite ook niet om
wat er boven de grond gebeurt, maar om de wortels.
Voor de verkoop in tuincentra is het van belang dat een
plant er zo goed mogelijk uitziet, en dat de groei lekker
opschiet, want tijd is geld. Vandaar dat vaak met een
flinke bak kunstlicht, mest, water en warmte een plant
met een flinke hoeveelheid blad en bloemen de grond
uit wordt gestampt . Maar de plant kan al die pracht
niet lang ondersteunen, de wortels zijn niet genoeg
ontwikkeld om de rest bij te houden. Aangekomen in je
tuin schrikken de wortels zich rot door het verschil in
temperatuur en licht en geven ze het al snel op. Resul-
taat is een dode plant en weer iemand die gelooft geen
groene vingers te hebben.

Je kunt bij het kopen op een paar dingen letten. Staan
de planten buiten? Zo ja, dan zijn ze veel weersomstan-
digheden gewend en zullen ze niet verpieteren als ze
ineens in de tuin staan. Hoe zien de wortels eruit? Haal
de plant even uit de pot om dit te bekijken. Dat is niet
brutaal, het is een normale kwaliteitscontrole. Zie je al-
leen maar wortels en nergens aarde, dan heeft het
plantje te lang in de pot gewoond en zal het niet meer
zo goed aanslaan in de grond. Die kluwen wortels zal al-
leen water en voeding krijgen als die toevallig in de
buurt komen.

Zie je alleen maar aarde en valt de kluit uit elkaar,
dan wordt de plant te duur verkocht. Vaak zijn prijzen
van planten gebonden aan potgrootte. Het loont de ver-
koper dus om snel naar een groter formaat te gaan,
zelfs als de wortels nog niet in balans zijn met de rest
van de plant. Daarnaast is in een tuincentrum moeilijk
te achterhalen of er gif is gebruikt.

Beter dan bij het tuincentrum kun je je planten ko-
pen bij een kweker. Een kweker kan je veel meer vertel-
len over zijn planten en hij of zij kan vertellen welke
planten het vermoedelijk goed zullen doen in jouw tuin
of op jouw balkon. De meeste kwekers van vaste plan-
ten gaan duurzamer om met planten en leveren betere,
langer levende planten af.

Anne�Wieggers

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:

planten kopen

O p zoek naar een eeuwenlang verloren ge-
waand schilderij van Caravaggio, zijn Ilja
en Clio naar Malta gevlogen. Ze hebben de

Sint-Janscokathedraal van Valletta bezocht, en
daar, in het Oratorium, tussen drommen selfie-
schietende toeristen, De onthoofding van Johannes
de Doper bekeken. Volgens veel kunsthistorici is
dit het belangrijkste werk van de Italiaanse barok-
schilder, maar Clio denkt daar anders over. Ergens
op Malta moet zich een nog groter meesterwerk
bevinden: een zelfportret van de meester als Maria
Magdalena. Althans, dat is haar theorie.

Ik ben ze gevolgd, de tortelduifjes/kunstdetecti-
ves/hoofdpersonages uit Grand Hotel Europa.
Wanneer ze ergens in de stad ‘onduidelijk konijn
in een waterig stoofpotje’ lunchen, zit ik een tafel-
tje verderop en luister hun gesprek af. Het gaat
over de liefde. „In het spel dat liefde heet, moet je
snoeihard werken om niet te verliezen. Daarom is
liefde ook geen leuk spel. De enige reden om het te
spelen is dat het te laat is om nog voor deelname te
b e d a n ke n .”

Onduidelijk konijn

Koken uitGrand HotelE u ro p a .Deze week:M A LTA

4�personen:�1�kilo�ko-
nijn�(een�heel�konijn�in
stukken,�of�alleen�ach-
terbouten);�4�tenen
knoflook,�geplet�en
gepeld;�4�blaadjes
verse�laurier;�600�ml
rode�wijn;�600�g�toma-
ten;�75�ml�olijfolie;�2�ui-
en,�gesnipperd;�1�takje
rozemarijn;�2�wortels,
in�halve�maantjes;
6�middelgrote�aard-
appels,�geschild�en�in
grote�stukken

Marineerde�stukken
konijn�samen�met�de

knoflook�en�laurier
een�nacht�in�de�rode
wijn.�Ontvel�de�toma-
ten�en�hak�ze�tot�g�ro�-
ve�pulp.�Haal�de�stuk-
ken�konijn�uit�de�ma-
rinade,�dep�droog�en
bestrooi�met�zout�en
peper.�Vis�ook�de�lau-
rierblaadjes�en�knof-
looktenen�uit�de�wijn.
Ve�r�h�i�t�de�olijfolie�in
een�grote,�vuurvaste
aardewerken�schaal
of�in�een�ruime�stoof-
pan.�Bak�de�konijnde-
len�in�twee�porties
bruin.�Haal�uit�de�pan

en�bewaar.�Fruit�de�ui,
knoflooktenen,�lau-
rierblaadjes�en�het
takje�rozemarijn�in�de
achtergebleven�olie.
Voeg�de�tomatenpulp
toe�en�laat�5�minuten
meebakken,�terwijl�u
af�en�toe�roert.
Schenkde�marinade
(de�wijn�dus)�in�de
pan,�vul�aan�met�300
ml�water�en�leg�de
stukken�konijn�in�het
vocht.�Breng�het
geheel�aan�de�kook,
leg�een�deksel�op�de
pan,�draai�het�vuur

laag�en�laat�zachtjes
een�half�uur�stoven.
Vo�e�g�de�wortel�en
aardappel�toe,�laat
opnieuw�aan�de�kook
komen,�dek�af,�draai
het�vuur�laag�en�laat
weer�een�half�uur�sto-
ven.�Haal�dan�het
deksel�van�de�pan,
zodat�het�vocht�kan
inkoken.�Na�nog�eens
45�– 60�minuten�is�het
konijnenvlees�boter-
zacht,�zijn�de�aardap-
pels�en�wortels�gaar
en�is�het�stoofvocht
ingedikt�tot�saus.

S�F�U�F�FAT-T�E�L-�F�E�N�E�K

Dit zegt Clio nota bene, terwijl Ilja toch de cyni-
cus van de twee is. Of vind ik dat nu alleen maar
omdat ik het niet kan uitstaan dat hij zo schamper
doet over de stuffat-tal-fenek op zijn bord? Nu ja, ik
ga mijn plezier in dat zogenaamd onduidelijke ko-
nijn niet laten bederven. Ik heb uiteraard hetzelfde
besteld – je bent een stalker of je bent het niet.

Stuffat-tel-fenek, konijn gestoofd in rode wijn
met tomaten, laurier en aardappelen is Malta’s na-
tionale gerecht. Mits goed gemaakt is, is het iets
verrukkelijks; het vlees zo zacht dat het bijna in
draadjes van de botten valt en het stoofvocht inge-
dikt tot een geurige saus. Wanneer Clio en Ilja al
lang en breed op weg zijn naar het klooster van de
jeruzalemmitaanse zusters van de Orde van Sint-
Jan, omdat Clio daar de verdwenen Caravaggio
vermoedt, schep ik mezelf nog een keer op uit de
aardewerken schaal. Laat die twee maar even.

Janneke�Vreugdenhil�volgt�deze�zomer�de�persona-
ges�Ilja�en�Clio�uit�de�roman�Grand�Hotel�Europa va�n
Ilja�Leonard�Pfeijffer.

TEKST�Milou�van�Rossum

I�L�LU�ST�R�AT�I�E�Bart�Nijstad
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GELDERLAND HERSTOFFEERACTIE! 

Wilt u uw object
succesvol verkopen?
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NRC Huizen biedt particulieren de mogelijkheid 
om onroerend goed onder de aandacht te brengen 
bij NRC-lezers. Deze rubriek verschijnt elke zaterdag 
in NRC Weekend. 
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