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Een, twee, klap, vang, vang
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Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk. Zoals jongleren.

Korreltjes hazelnoot
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Als het overgooien goed gaat, klap dan tussendoor een of liefst twee keer in je handen,
of raak met gekruiste armen je schouders aan.
Nu pak je een tweede bal, en neem je in elke
hand een bal. Gooi de eerste bal via een boog
in de lucht naar je andere hand. Zodra die begint te vallen, gooi je de andere bal omhoog
richting de eerste hand, terwijl je omhoog
blijft kijken. Dat is voor veel mensen moeilijk,
omdat de vangreflex moet worden uitgeschakeld. Visualiseer de ballen daarom in de lucht,
en gooi rustig. Als het moeilijk blijft, kan het
helpen om met links beginnen te gooien als je
rechts bent (en omgekeerd). Geef onder geen
beding de bal door zoals bij kaatsen – zet desnoods een stoel met hoge leuning of iets dergelijks tussen de handen in om dat te voorkomen. Probeer de tweede bal eens hoger te
gooien, of over je schouder naar achter, zodat
je er meer controle over krijgt.

3

Lukt het met de twee ballen, probeer dan in
een ritme te komen: een, twee, vang, vang.
Voeg daar nu een klap in de handen aan toe:
een, twee, klap, vang, vang. Als je dat kunt,
zegt Hersée, ben je eigenlijk al aan het jongleren, en is het tijd voor de derde bal. Neem
twee ballen in de beginhand en de derde in de
andere. Gooi een bal omhoog, gooi de bal in
de andere hand omhoog zodra de eerste neer
begint te komen, en, zodra die begint te vallen, de derde bal. Als je de ballen hebt gevangen, zitten ze alledrie in een andere hand. Vergeet niet in de lucht te blijven kijken, de ballen te laten kruisen en laag te vangen. Blijf
veel aandacht aan de tweede bal geven, zodat
er ruimte is voor de derde bal. En dan: oefenen, oefenen, oefenen, tot je niet na elke drie
worpen hoeft te stoppen. Nog één tip: houd je
ellebogen tegen je middel, en beweeg je handen enigszins naar binnen om te gooien en
naar buiten om te vangen.

aanstaande bruidegom gekleed in niets dan een
witte reuzenluier en dito slabbe. Vlakbij kotst een
jongen in een Engels voetbalshirt een portiek onder. Een niet minder beschonken maat van hem
staat intussen te pissen in de gracht. „Ik vrees dat
je gelijk hebt, vriend.”
Ilja begint nog aan een verhandeling over het
Romeinse Rijk, dat in de vijfde eeuw na Christus,
aan de vooravond van zijn ondergang, opeens
werd geplaagd door velerlei verontrustende wondertekens die niemand kon verklaren, maar ik
vind het wel weer mooi geweest. Weg hier, voor ik
zo kotsmisselijk ben dat ik nooit meer van een
stiekem lepeltje Nutella kan genieten.
Onderstaand recept voor homemade chocoladehazelnootpasta heeft jaren geleden al in deze
krant gestaan. Maar het is en blijft een verrukkelijk
goedje, dus ik zie geen reden er iets aan te vernieuwen. Bovendien, het is zomervakantie en dus
heeft u alle tijd het echt eens te maken. De crème
wordt niet zo glad als fabriekspasta; wie een glad
eindresultaat wil kan hem, als -ie nog warm en
vloeibaar is, door een zeef halen. Zelf vind ik die
korreltjes hazelnoot juist wel prettig aanvoelen.

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
geen gif. Wat wel?
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Janneke�Vreugdenhil�volgt�deze�zomer�de�personages�Ilja�en�Clio�uit�de�roman�Grand�Hotel�Europa va�n
Ilja�Leonard�Pfeijffer.

Milou�van�Rossum

C�H�O�C�O�L�A�D�E-�H�A�Z�E�L�N�O�OT�PASTA

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Voor�2�kleine
potten:
100�g�hazelnoten
zonder�vliesjes;
150�g�pure�chocolade�(70%�cacao);
50�g�boter;�75�g�fijne�kristalsuiker;
175�ml�volle�melk;
2�schone�potten
met�deksel
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Ve�r�wa�r�m�de�oven
op�180�graden.
Strooi�de�hazelnoten�uit�over�een
bakplaat�en�schuif
in�het�midden�van

de�oven.�Rooster
de�hazelnoten�in
ongeveer�10�minuten�goudkleurig
– schud�ze�tussendoor�een�keer�om.
Breek�de�chocolade�boven�een
pan�en�voeg�de
boter�toe.�Zet�op
een�heel�laag�vuur
en�laat�rustig
smelten.�(Wanneer�boter�en�chocolade�voor�tweederde�gesmolten
zijn,�kunt�u�het

vuur�uitzetten,�en
roeren�met�een
spatel�tot�alles�gesmolten�is.)�Doe
de�hazelnoten�in
de�mengkom�van
een�keukenmachine�en�maal�ze�fijn.
Vo�e�g�de�suiker�en
¼�theelepel�zout
toe�en�maal�nogmaals.�Verwarm
intussen�de�melk
tot�hij�handwarm
is.�Schenk�terwijl
de�keukenmachine�draait�eerst�het

chocolade�-botermengsel�bij�de�hazelnoten,�en�vervolgens�geleidelijk�de�melk.
Schenk de�hazelnootpasta�in�de
potten.�Laat�afkoelen.�Draai�de�deksels�op�de�potten
en�laat�minimaal�4
uur�opstijven�in�de
koelkast.�De�pasta
is�een�paar�weken
houdbaar,�en�direct�uit�de�koelkast
s�m�e�e�r�b�a�a�r.
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Sommigen hebben negen minuten nodig, anderen negen uur, maar iedereen kan leren
jongleren, aldus Robert Hersée, oprichter van
More Balls Than Most, dat jongleerlessen verzorgt voor allerlei organisaties; wie leert jongleren, zou meteen leren loslaten en openstaan
voor nieuwe dingen. Zelf pikte de 62-jarige
Brit het op toen hij na zijn studie bedrijfskunde rondtrok als straatmuzikant en -tekenaar.
Het jongleren dat Hersée doceert heet de
cascade, niet te verwarren met het kaatsen,
waarbij je de ballen van de ene hand naar de
andere doorgeeft. Bij cascade vangt en gooit
elke hand, bij kaatsen is een hand gespecialiseerd in vangen en de andere in gooien.
Zorg dat je drie zachte ballen hebt, ter
grootte van een tennisbal, liefst elk in een andere kleur.
Begin door één bal via een hoge boog naar je
andere hand te gooien en hem daar zo laag mogelijk te vangen, terwijl je blijft kijken naar het
hoogste punt waar de bal komt, en vervolgens
weer terug. Zo leer je dat je niet naar je hand
hoeft te kijken om te kunnen vangen.

onderden keren moet ik in Amsterdam
langs Nutella-winkels zijn gefietst. Nooit
stapte ik af om te zien wat er nu precies
verkocht wordt. Je zou kunnen zeggen dat één
snelle blik op zo’n 5-literpot chocopasta in de etalage al voldoende was om mijn nieuwsgierigheid
te bevredigen. En dat, hoewel ik heus niet vies ben
van een lik Nutella op z’n tijd, diezelfde monsterpot ook afdoende was om eventueel opborrelende
trek onmiddellijk de kop in te drukken.
Nu sta ik zij aan zij met Ilja te staren naar een gedrocht genaamd Pizza Cone: een tot een puntzak
gevouwen pannenkoek van pizzadeeg, gevuld met
patat en overgoten met Nutella waarin veelkleurige M&M’s zijn gedrukt. Het geheel is gefixeerd met
suikerglazuur en bekroond met een toef slagroom,
een gefrituurde donut, chocoladesaus en gekleurde hagelslag.
„De enige verklaring die ik hiervoor kan verzinnen”, zegt Ilja, „is de infantilisering van de wereld.
Dit ding is een kinderfantasie. Maar het is niet bedoeld voor kinderen. Daarvoor is het te groot, te
vet, te moeilijk behapbaar en te hoog uitgestald,
op ooghoogte van de volwassen clientèle. Dit is
voor volwassen toeristen die een vakantiegevoel
krijgen van infantiel en onverantwoord gedrag.”
Ik kijk om me heen. Er buldert net een bachelorparty op een bierfiets voorbij, de zwaar bezopen

ifgebruik in het openbaar groen is de
laatste tijd flink verminderd, maar particulieren gebruiken het nog volop. De
helft van de tuineigenaren grijpt naar de spuitbus om ‘plagen’ en ‘onkruid’ te bestrijden, bleek
uit een enquête in opdracht van waterbedrijf
Vitens, dat gif in ons drinkwater aantrof.
Plagen hebben vijanden. Het is zaak die het
werk te laten doen, in plaats van naar een spuitbus te grijpen en zowel plaag als ‘redder’ om te
leggen. Raak dus niet in paniek als je luizen ziet
zitten maar geef het even tijd. Lieveheersbeestjes zullen volgen en het in balans brengen. Je kan
met een tissue of je tuinhandschoenen wat luizen fijnknijpen waardoor de geur sterker wordt.
Zo vinden lieveheersbeestjes de plaag sneller .
Wordt het echt te gek, spuit ze dan geregeld weg
met een straal water, of bestel online de larven
van het Europese lieveheersbeestje. Helemaal
verdwijnen zullen ze met deze biologische bestrijding niet, maar een paar luizen kan een gezonde plant wel hebben. Door gif kom je in een
vicieuze cirkel terecht en blijf je spuiten. De lieveheersbeestjes gaan namelijk ook dood, en de
mezen kunnen de luizen zo ook niet meer eten.
Een overpopulatie aan slakken houd je onder
controle door na een regenbui, liefst ’s ochtends
of ’s avonds, de tuin in te gaan en ze op te rapen.
Gooi ze in de kliko waar ze kunnen eten tot ze
compost worden (of over de schutting, afhangende van hoe leuk je buren zijn). Een tweede
tip: graaf een pot in de grond en vul die met bier.
De slakken zullen het bier verkiezen boven planten en gaan hiermee een zeer gelukkige verdrinkingsdood tegemoet. Hiermee vermijd je dat er
dode slakken met gif in de tuin liggen die egels
en vogels weer eten.
De buxusmot is ook een beest waarvoor massaal de spuitbus ter hand wordt genomen. Het
Centrum voor Landbouw en Milieu onderzoekt
op dit moment of er een verband is tussen een
opvallende mezensterfte en het gif dat wordt gebruikt voor de bestrijding van de mot. Mezen
voeren de dode motten aan hun kroost.
Het liefst gaf ik een tip voor het biologisch bestrijden van de mot. Een redelijke oplossing is
een feromoonval. Zo lok je de mannetjes weg en
voorkom je een nieuwe generatie motten. Toch
zou ik zeggen: haal er maar uit, die buxus. Er
waart namelijk ook nog een buxusschimmel
rond door Europa. De buxus is verdoemd. Plant
in plaats daarvan liever bloeiende planten voor
bijen en vlinders. Wil je toch een echt haagje
houden, kies dan voor lavendel als je een zonnige standplaats hebt, of bijvoorbeeld voor Chinese kampoerfoelie (Lonicera nitida) of Japanse
hulst (Ilex crenata) als je het liever strak en
groen hebt.
Anne�Wieggers

