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

Voordat Ron Groenestein, touwslager
bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen,
begint met zijn demonstratie, wil hij wel
even iets kwijt. De naam van deze ru-
briek doet niet helemaal recht aan zijn
ambacht, vindt hij. Een sugestie voor
een alternatief heeft hij ook: ‘De hand
van de meester.’ Niettemin is hij ook bij
handhaving van de oorspronkelijke
naam bereid de paalsteek uit te leggen,
„een heel logische, heel oude knoop”,
waarmee je in een touw een lus maakt
die stevig genoeg is om een boot mee
vast te maken aan een paal – ideaal voor
iedereen die een bootje heeft of er een
huurt.

Neem de laatste halve meter van een
stuk touw tussen twee handen, zo dat
de duimen bovenop liggen en de rest
van de vingers onderop, aan de korte
kant moet het touw ongeveer net zo
lang zijn als je duim. Als je rechts bent,
neem je het korte deel in je rechterhand
(linkshandigen: volg de instructies pre-
cies andersom). Leg nu het rechterdeel
bovenop het linkerdeel, zo dat de wijs-
vinger bovenop het touw ligt en de
duim eronder. Draai nu de hand zo dat
de duim weer bovenop ligt en er een
klein rondje ontstaat. Leg daar de lin-
kerduim bovenop om het rondje „te
f i xe re n”, zoals Groenestein zegt.

Leer een kunstje. Niet nuttig, wel om te imponeren. Bijvoorbeeld: de paalsteek.

In een vloek en een zucht

S pitten, schoffelen: ouderwets t u i n i e re n
kan best zwaar zijn, terwijl er veel te zeg-
gen is voor het lekker niet doen. De opge-

ruimde tuin, waarin veel lege aarde te zien is
tussen de planten, is in feite een tuin die veel
werk vraagt. Geschoffelde grond is een uitnodi-
ging voor onkruidzaden. Waar geen planten
staan krijgt onkruid licht en ruimte en komt
sneller op.

Nog een reden om niet te schoffelen: de bo-
dem bestaat uit een ingewikkeld systeem van
micro- en macro-organismen die samen een
symbiotische relatie hebben met planten en de
grond. Als je hier steeds doorheen ploegt ve r -
stoor je de grond, die daardoor kan u itd ro ge n .
Bovendien beschadig je de wortels van de ge-
wenste planten.

Hoe verzorg je dan je tuin? Allereerst door d i c ht
op elkaar te planten. Planten hebben elk hun ei-
gen plekje nodig, maar het is echt niet noodzake-
lijk om kale grond te zien in de tuin. Zie het als een
fijne kans om meer planten te kopen en veel meer
bloemen in de tuin te krijgen.

Daarnaast is mulche n fantastisch voor de tuin.
Dat houdt in dat je een laag aanbrengt bovenop
de aarde, bestaande uit compost of biologische
bladaarde. Dit organische materiaal spit je niet
door de bodem maar verspreid je op de grond
tussen de planten. Ideale momenten daarvoor
zijn het voorjaar, wanneer je de oude plantenres-
ten van het afgelopen jaar opruimt, en de herfst.
De mulchlaag voedt de bodem.

Dat klinkt gek aangezien het er bovenop ligt,
maar wormen en dat ingenieuze bodemsysteem
zorgen ervoor dat het al snel wordt opgenomen
en bij de wortels van planten terechtkomt. Plan-
ten gaan hier rijker van groeien en bloeien. On-
kruidzaden krijgen minder kans, omdat eronder
die laag geen licht en lucht bij ze komt. Water
stroomt beter weg in een bodem met veel orga-
nisch materiaal én de grond droogt veel minder
snel uit waardoor sproeien minder nodig is. Berg
de schoffel dus maar op.

Anne�Wieggers

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
weg met de schoffel.

V anaf de achttiende eeuw tot halverwege de
twintigste was het voor jonge mannen uit
welgestelde families gebruikelijk om een

zogenaamde grand tour door Europa te maken,
een reis waarbij men steevast het langst bleef han-
gen in Italië. Ik mag dan jong noch man zijn, maar
ik ga deze zomer iets soortgelijks doen. Niet in het
echt, helaas; ik reis vanachter mijn aanrecht en bu-
reau. Maar wel in goed gezelschap, namelijk dat
van de illustere Ilja, het hoofpersonage uit de ro-
man Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer.

Ilja reist van Genua naar Venetië naar Malta naar
Giethoorn naar Skopje naar Amsterdam naar de Li-
gurische kust naar Abu Dhabi, om uiteindelijk te be-
landen in Grand Hotel Europa, en ik reis met hem
mee. Ilja houdt van lekker eten; zijn vriendin Clio
beklaagt zich regelmatig over zijn corpulentie en
„dat hij zo nodig de godganse dag met zijn vadsige
reet op een terras of in een restaurant moest zitten”.
Zelf ben ik ook niet vies van lekker eten en dus zal ik,
in Ilja’s kielzog, op zoek gaan naar wat deze plaatsen
de hongerige reiziger zoal te bieden hebben. U mag
mijn columns beschouwen als brieven naar huis.

De reis begint in Genua, grootste havenstad van
Italië, bijgenaamd La Superba (de hoogmoedige).

Dun lint uit Italië

Deze week:pasta inG E N UA

Voor�4�personen:
blaadjes�van�1�basili-
cumplant;�1�teen
knoflook,�fijngesne-
den;�3�el�pijnboompit-
ten,�goudbruin�ge-
roosterd�in�oven�of
koekenpan;�2�el�peco-
rino,�fijngeraspt;�4�el
Parmigiano�reggia-
no,�fijngeraspt;�onge-
veer�150�ml�extra�ver-
gine�olijfolie;�400�g
trenette�(of�een�pasta
die�daarop�lijkt);�250

g�nieuwe�aardappels,
geschild,�in�blokjes
van�1,5�x�1,5�cm;�250
g�dunne�sperziebo-
nen,�afgehaald.

Doe�de�basilicum,
knoflook,pijn-
boompitten�en�ka-
zen�in�de�mengkom
van�de�keukenma-
chine.�Maal�pulse-
rend�grof�en�voeg
vervolgens,�terwijl
de�machine�loopt,

geleidelijk�de�olie
toe.�Maak�de�pesto
op�smaak�met�peper
en�zo�nodig�zout.

Kook�pasta,�aard-
appels�en�boontjes
samen�in�een�grote
pan�met�royaal�ge-
zouten�water.�Afhan-
kelijk�van�de�pasta-
kooktijd�kunt�u�eerst
de�aardappels�en
boontjes�in�de�pan
doen�–ze�hebben�8

tot�10�min.�nodig�–of
eerst�de�pasta,�of�al-
les�tegelijk.�Giet�de
boel�af;�vang�daarbij
een�kopje�kookwater
op.�Doe�de�uitgelekte
pasta�terug�in�de�pan
en�zet�op�laag�vuur.

Voeg�het�opgevan-
gen�kookvocht�en
de�pesto toe�en�hus-
sel�alles�nog�zo’n�30
seconden.�Serveer
met�extra�Parmigiano.

TRENETTE�ALLA�GENOVESE

Een oude, elegante, trotse, ruige, labyrintische,
ondoorgrondelijke stad, als we afgaan op Ilja’s
schepper, Ilja Leonard Pfeijffer, die er woont en er
al eerder twee boeken aan wijdde. Boeken die van
hun lezers pelgrims hebben gemaakt. Wie Genua
bezoekt zonder een negroni te drinken op de Piaz-
za delle Erbe, het plein waar de auteur, zo valt in
elk interview met hem te lezen, dagelijks te vin-
den is, is niet echt in Genua geweest.

Evenzo heeft wie La Superba verlaat zonder een
bordje pasta met pesto te hebben gegeten, ook iets
gemist. In het onlangs verschenen Re iskookboek
Ita l i ë van Onno Kleyn las ik dat de beroemde Geno-
vese basilicumsaus midden 19de eeuw is ontstaan,
dat er toen nog geen pijnboompitten in gingen en
dat in plaats van pecorino oude Hollandse kaas
werd gebruikt. Kijk aan; Ilja en Clio mogen vo o r td u -
rend verzuchten dat in Italië nooit iets verandert –
„Vernieuwing wordt gezien als een fout” –, soms
slipt er toch een mutatie door de mazen van het net.

Trenette is de Ligurische naam voor linguine,
een dunne lintpasta. U kunt ook tagliatelle of spa-
ghetti gebruiken.

Janneke�Vreugdenhil

Pak nu het korte eindje touw vast met
de rechterhand. Trek het door de lus
heen naar boven, haal het – van rechts
maar links – onder de rest van het touw
door en steek het weer terug in het
rondje. Trek de knoop strak, en klaar.
„Als je het een paar keer geoefend hebt,
is het in een vloek en een zucht ge-
b e u rd”, zegt Ron Groenestein. De paal-
steek wordt ook gebruikt bij klimmen,
bijvoorbeeld om een touw aan een gor-
del vast te maken. Pas op: als een paal-
steek dubbel wordt belast, bijvoorbeeld
bij een reddingsoperatie, heeft hij de
neiging los te schieten.

Milou�van�Rossum

I�L�LU�ST�R�AT�I�E�Bart�Nijstad
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