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

Of reeds de oude Grieken en Romeinen scha-
duwfiguren maakten met hun handen weet ik
niet, maar oud is dit kunstje zeker. In 1859
verscheen al een boek over het onderwerp:
het inmiddels gratis te downloaden Ha n d
Shadows to be Thrown Upon the Wall, van
Henry Bursill, vol met figuren die nog steeds
de moeite waard zijn – ik noem de Grandpapa.
Een van de recentste boeken over het onder-
werp komt van Les Black Fingers, een Frans
duo dat optreedt met schaduwfiguren. Het
boek is in 2018 in het Nederlands verschenen
bij uitgeverij Deltas als Magische schaduwfigu-
re n. Voor de echte beginners: alles wat je no-
dig hebt is een lichtbron – dat kan een (tele-
foon)zaklamp zijn – en een wit laken of witte
m u u r.

Les Black fingers raadt aan om eerst een war-
ming-up te doen. Maak vuisten en open je
handen dan, draai je polsen van links naar
rechts en weer terug, buig je polsen naar ach-
teren en houd ze even vast. Doe alles min-
stens tien keer. Om je vingers leniger te ma-
ken kun je proberen steeds twee naast elkaar
gelegen vingers om de hoek van een tafel te
doen. Voor een optreden sta je zelf altijd tus-
sen lichtbron en muur of scherm in. Achter
een scherm plaatsnemen kan ook – dan blijft
de speler onzichtbaar. Let op: hoe dichter bij
het scherm, hoe kleiner maar ook scherper de
figuren zijn.

Doe eerst een warming-up

P lanten die hier sinds het begin der tij-
den voorkomen hebben heel lang de
tijd gehad om een symbiotische relatie

op te bouwen met al het andere dat groeit,
bloeit, kriebelt en fladdert in Nederland. Om-
dat de natuur een oneindig ingenieus systeem
is, een groot kaartenhuis, kan het instorten als
er een element wordt weggenomen. Dat ene
wilde bijtje heeft dat ene wilde plantje nodig,
en dat ene vogeltje heeft beide nodig want die
eet dat ene bijtje weer op. Het is dan ook niet
verrassend dat de biodiversiteit er tegenwoor-
dig niet best voor staat. Door onder andere in-
tensieve landbouw, gif en het verdwijnen van
steeds meer natuurgebieden zijn we heel veel
kw ijtgeraakt.

Wil je het kaartenhuis hier en daar wat
repareren, kies dan voor inheemse planten
voor je tuin, balkon of de boomspiegel in de
straat. In één seizoen kun je al allerlei leven
zien verschijnen. Inheemse planten kom je
niet zo vaak tegen in tuincentra. De meeste
aangeboden tuinplanten zijn veredeld of
exotisch. Dit betekent dat ze zijn aangepast
om bijvoorbeeld extra grote bloemen te krij-
gen, eerder te bloeien of uit het buitenland
komen. Er is niets mis met deze planten en
van ze te genieten. Maar ze passen niet zo
goed in het kaartenhuis van onze natuur.

Een mooie mix tussen de planten die je al
hebt en inheemse planten kan een fantastisch
effect hebben. Vaak bloeien inheemse planten
heel lang en zijn ze een stuk makkelijker te
onderhouden omdat ze beter aangepast zijn
aan onze omgeving en in het wild wat harder
moeten werken dan vertroetelde tuinplanten.
Voor iedere situatie is wel een inheemse plant
te vinden en er zijn (biologische) kwekers die
zelfs alles t h u i s b e zo rge n .

Wil je bijvoorbeeld lieflijke roze bloemen,
ga dan niet voor hortensia’s – die veel water
en snoeien nodig hebben – maar voor de dag-
koekoeksbloem (Silene dioica) die bloeit van
mei tot ver in de herfst en waar je geen omkij-
ken naar hebt. Wil je graag de mooiste kleur
blauw in je tuin, kies dan voor duifkruid (S ca -
biosa columbaria) die bloeit van juli tot in ok-
tober. Witte bloemenschermen voor zelfs de
droogste zonnige plekjes bereik je door dui-
zendblad (Achillea millefolium) aan te plan-
ten, die bloeit van juni tot oktober. En dan
maar achteroverleunen en kijken wat voor
vlinders, zweefvliegen en bijen er op afko-
men.

Anne�Wieggers

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
inheemse planten.

W e zijn in Skopje om een lezing te geven op
een driedaags literatuurfestival. Dat wil
zeggen, Ilja is hier om die lezing te geven.

Ikzelf ben hier slechts omdat híj hier is. Sinds ik be-
sloot Ilja Leonard Pfeiffer, het hoofdpersonage uit
Grand Hotel Europa, te volgen op zijn reizen over
het oude continent, waren we al samen in Genua
en Venetië, op Malta en in Giethoorn. En nu dus in
Noord-Macedonië. Of eigenlijk: in Macedonië,
want toen de roman in december 2018 verscheen,
heette het land nog gewoon zo. De nieuwe officiële
naam geldt pas sinds 12 februari van dit jaar.

Aangezien Ilja op sleeptouw wordt genomen
door zijn persoonlijke gastvrouw, de mooie Elena,
besluit ik mijn eigen plan te trekken. Nieuwsgierig
naar de Macedonische keuken wandel ik op mijn
dooie akkertje door de stad, bij elk eethuis dat ik
tegenkom halt houdend om de tegen de gevel be-
vestigde menukaart te bestuderen. (Ik lijk verdorie
wel een toerist; laat Ilja het maar niet horen.) Tot
mijn plezier vind ik alle namen van gerechten te-
rug die ik thuis alvast gegoogeld had.

Kebapi natuurlijk, de beroemde gegrilde gehakt-
spiesjes. Pastrmajlija, een soort langwerpige pizza
belegd met gedroogd schapenvlees. Sarma: kool-
rolletjes gevuld met vlees en rijst. Musaka: een
ovenschotel van laagjes aardappel en aubergine.
Ajvar: een spread van geroosterde paprika’s en au-
bergines. En kijk, daar serveren ze zelnik: hartige
taart van filodeeg met een vulling van vlees, prei,
spinazie, kaas en eieren. Sommige gerechten heb-
ben grappige, allitererende en/of assonerende na-
men. Polneti piperki: gevulde paprika’s. Turli tava:
stoofpot van vlees en groenten. Tavche gravche:
de lokale versie van witte bonen in tomatensaus.

Culinair
nationalisme

Koken uitGrand HotelE u ro p a .Deze week:SKOPJ E

Goermansko grne: zachtjes gestoofd varkensvlees
met zuurkool en hete pepers. En shopska salata:
salade van komkommer, tomaten, uien en witte
kaas. Die is echt op elke kaart te vinden.

’s Avonds sluit ik me weer aan bij Ilja, die door
de organisatoren van het festival is uitgenodigd
voor een diner in een restaurant. „Boban bestelde
voor ons allemaal, als een godfather die wist wat
goed was voor zijn beschermelingen en geen te-
genspraak duldde. Er kwam een salade ter tafel
van komkommer en tomaat, die begraven was on-
der een berg geraspte kaas. Boban legde uit dat de-
ze delicatesse bekendstond onder de naam sjops-
ka en dat de wereldwijd opgeld doende opvatting
dat het een typisch Bulgaars gerecht betrof, op een
gore leugen berustte.”

Tja. Het was me al opgevallen dat veel gerechten
hier sprekend lijken op gerechten uit buurkeukens.
Hoewel niet meer dan logisch, leidt dat in een ge-
bied waarin de politieke verhoudingen gespannen
zijn natuurlijk al snel tot culinair nationalisme. En
dat plaatst mij dan weer voor een dilemma. Ik wil u
vandaag een recept voor zo’n shopska salata ge-
ven, maar welke kaas gebruiken we daarvoor? De
kans dat u aan Macedonische witte kaas weet te ko-
men lijkt mij uiterst klein. De Bulgaarse versie, die
sirene wordt genoemd? Zelfde probleem. Griekse
feta dan maar? Die is net zo niet-Noord-Macedo-
nisch als een willekeurige Deense remake ervan.

Weet u wat? Ik maak er ‘witte kaas’ van en dan
mag iedereen het zelf beslissen.

Janneke�Vreugdenhil�volgt�deze�zomer�de�persona-
ges�Ilja�en�Clio�uit�de�roman�Grand�Hotel�Europa va�n
Ilja�Leonard�Pfeijffer.
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Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk.
Zoals schaduwfiguren maken.

ILLUSTRATIE�Bart�Nijstad

Schaduwfiguren kunnen enorm ingewikkeld
worden, zeker als je ze met z’n tweeën uit-
voert. Maar met eenvoudiger figuren kun je
ook indruk maken. Neem deze muilezel, die
in het boek van les Black Fingers valt onder de
eenvoudigste categorie. Let er wel op dat de
wijsvinger van de rechterhand een beetje ho-
ger zit dan de middelvinger, waardoor de
neusgaten kunnen worden uitgebeeld, en de
duim naar achteren wordt geduwd, zodat ie
optisch net zo kort is als de andere (gebogen)
vingers. Voor de iets moeilijker parkiet duw je
je linkerduim tegen het tweede kootje van de
gebogen wijsvinger, vouw je de andere drie
vingers in de palm en schuif je linkerpols tus-
sen duim en wijsvinger van de rechterhand.

Milou�van�Rossum

Voor�4�personen:
6�rijpe�tomaten,�in�klei-
ne�stukjes�gesneden
1�komkommer,�ge-
schild,�in�kleine�stukjes
1�middelgrote�ui,�niet�te
grof�maar�ook�niet�rag-
fijn�gesneden
een�handje�peterselie,
fijngesneden
2 – 3�el�rode�wijnazijn

5 – 6�el�zonnebloemolie
150�g�witte�kaas,�ge-
raspt�of�verbrokkeld

Mengde�tomaten,
komkommer,�ui�en�pe-
terselie�en�maak�de�sa-
lade�op�smaak�met
azijn,�olie,�zout�en�pe-
per.�Bestrooi�hem�op
het�laatst�met�de�kaas.

SHOPSKA�SALATA

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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