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Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk.
Zoals je sneakers strikken.

ILLUSTRATIE�INGRID�VAN�HALTEREN
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ILLUSTRATIE�Bart�Nijstad

Portret Paganini
wordt poster Parijs
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Dat gezegd hebbende, is de methode die ik gebruik – straight European, hoorde ik het ergens op internet noemen – wel degelijk ouderwets. Veters van sneakers worden tegenwoordig eigenlijk altijd gekruist gedragen, en ook
zo gefotografeerd en in de winkel gepresenteerd.
Haal de veter helemaal uit de schoen en bepaal waar het midden is. Leg de veter over de
onderste twee gaten en doe hem door beide
naar binnen, van boven naar onder. Kruis nu
de veter en steek hem door de volgende twee
gaatjes (dit is een verschil met de ‘straight European’, waarbij je gaatjes overslaat) en haal
ze weer van boven naar onder door de gaatjes.
Zorg dat je steeds op dezelfde manier kruist
(en doe dat bij de andere schoen precies andersom) en dat als je een platte veter hebt, hij
mooi plat blijft. Een eventuele lus in de tong
kun je best overslaan.
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De uiteinden van de veter kun je gewoon
strikken – Sabajo doet dat ook. Doe daarvoor
de veter bij de laatste gaatjes van binnen naar
buiten. Je kunt de veters, als ze niet te lang
zijn, dan ook laten hangen, eventueel gefixeerd met een knoopje erin.
Als je de uiteinden van de veters onzichtbaar
wil laten, haal ze dan ook door het laatste
gaatje van buiten naar binnen. Als de schoen
een hoge, stevige tong heeft, kun je die daarachter onzichtbaar strikken. Zo niet, dan kun
je de veters naar binnen slaan, ook weer eventueel met knoopjes.
Wat je tegenwoordig ook veel ziet: sneakers
die als een soort instappers worden gedragen,
waarbij de veters permanent op hun plek blijven. Rijg de veters ook gekruist, maar zorg dat
ze lekker los zitten. Zorg dat ze zo los zitten
dat je zonder iets te doen in en uit je schoen
kunt. Laat de uiteinden van de veters los, of
sla ze naar binnen, al dan niet met knoopjes
erin.

Milou�van�Rossum

ben er getuige van dat de oude kroonluchter van
het plafond wordt getakeld en er een fonkelnieuwe met Swarovski-kristallen en een heuse discostand voor in de plaats komt. Ik kijk met lede ogen
toe hoe het geschilderde portret van de componist
Niccolò Paganini, dat sinds pakweg tweehonderd
jaar boven de haard hangt, wordt vervangen door
een ingelijste poster van Parijs.
Blijft dan niets zoals het was? Of is dat juist
goed? Als er nooit iets zou veranderen, de wereld
zou stoppen met draaien, zouden we voorgoed leven in een gestold verleden. Er zou geen vooruitgang zijn, niet eens een toekomst. Zoals Ilja opmerkte tijdens een van onze reizen: „Als het
Avondland ondergaat in heimwee naar de krachtig
stralende zon van het middaguur, kan nostalgie
onmogelijk de remedie zijn.” Bovendien, als alles
zo zou blijven als het was, zouden ook geen heerlijke boeken meer worden geschreven zoals Grand
Hotel Europa.

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
voorzichtig snoeien.
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Janneke�Vreugdenhil�.�Dit�is�de�laatste�aflevering�van
de�zomerserie�Menu�Grand�Hotel.

Steak�Paganini�(de�specialiteit�van�Grand�Hotel�Europa)

Voor�4�personen:
olijfolie;�2�– 3�sjalotten,
gesnipperd;�300�g�cantharellen;�50�ml�cognac;
150�ml�droge�witte�wijn;
4�steaks�(bijvoorbeeld
tournedos,�ribeye�of�entrecote);�30�g�roomboter;�150�ml�slagroom
Ve�r�wa�r�m�een�klein
scheutje�olijfolie�in�een
koekenpan�op�matig
vuur�en�fruit�de�sjalotten�een�paar�minuten.
Voeg�de�cantharellen
en�een�snuf�zout�toe,
draai�het�vuur�hoger�en
bak�de�paddestoelen
bruin�en�gaar.�Zet�voor
het�flamberen�eerst�de
afzuigkap�uit.�Schenk

de�cognac�in�de�pan�en
schud�even�aan�de�pan,
tot�de�alcohol�vlam�vat
(of�houd�er�een�brandende�lucifer�bij).�Laat
de�vlammen�rustig,
vanzelf�doven.

Schenk dan�de�witte
wijn�in�de�pan�en�laat
deze,�nog�steeds�op
hoog�vuur,�voor�de�helft
verdampen.�Doe�de�inhoud�van�de�pan�over�in
een�diep�bord�en�houd
apart.�Veeg�zo�nodig�de
pan�schoon�met�een
stuk�keukenpapier.�Bestrooi�het�vlees�met
zout�en�peper.�Zet�de
koekenpan�opnieuw�op
hoog�vuur�en�laat�de

boter,�samen�met�nog
een�drup�olie,�heet�worden.
Vlij de�steaks�in�de�pan
en�bak�ze�1�– 1,5�minuut
aan�elke�kant.�Haal�ze
uit�de�pan,�leg�op�een
schaal�en�laat�afgedekt
even�rusten.�Maak�intussen�de�saus�af.�Doe
de�cantharellen�terug�in
de�koekenpan,�bij�het
braadvet�van�de�steaks
dus,�en�schenk�de�slagroom�erbij.�Breng�alles
aan�de�kook�en�laat�de
saus�eventjes�borrelen
tot�hij�de�gewenste�dikte�heeft.�Schenk�hem�in
een�sauskom�en�serveer�bij�de�steaks.
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Hoe nauw luistert de manier waarop je de veters van je sneakers strikt? Doe je af aan de
hipheid van de schoenen door te kiezen voor
de klassieke rechte strepen met kruiswerk onder, zoals deze vroege vijftiger het al sinds
haar kindertijd doet, en die dan te sluiten met
een grote strik? Is dat net zoiets als lipstick in
de kleur van je kleding dragen, of riemen
doen in broeken waarbij dat niet de bedoeling
is, iets dat laat zien dat je uit een heel andere
tijd komt?
„Mode in veterstrikken bestaat eigenlijk niet
meer”, zegt Edson Sabajo, een van de mannen
achter sneakerwinkel en streetwearlabel Patta, en fervent sneakerverzamelaar. „Dat is iets
uit de jaren tachtig en vroege jaren negentig,
toen er nog niet zo veel modellen op de markt
waren. Nu hebben mensen zo veel schoenen
dat ze er geen tijd voor hebben. Vaak worden
sneakers tegenwoordig verkocht ook met de
veters er al in. De meeste mensen nemen niet
eens de moeite hun veters er even uit te halen
en hun schoenen in te spuiten.”

an Genua naar Venetië naar Malta naar Giethoorn naar Skopje naar Amsterdam naar de
Ligurische Kust naar Abu Dhabi volgde ik Ilja, het hoofdpersonage uit de roman Grand Hotel
Europa. Vandaag, in de laatste aflevering van deze
zomerserie, heb ik mij genesteld in een van de zitjes bij de open haard in de grote centrale hal van
het hotel, „te midden van afgebladderde luxe en
krakende glorie”, en neem alles wat er gebeurt in
mij op.
Ik zie hoe Ilja arriveert en zich door de majordomus, de immer galante meneer Montebello, laat
rondleiden, en hoe Abdul, de jonge piccolo, er met
zijn koffers achteraan loopt. Hoe de grote Griekse
reder Volonaki bruusk de hal oversteekt richting de
Chinese kamer, alwaar hij zich zal volstouwen met
garnalensoesjes. Ik sla de frêle Franse dichteres Albane gade in haar lange witte jurk; hoe ze meer lijkt
te zweven dan te lopen. (Wie zou kunnen bedenken dat die twee uiteindelijk… nou ja, laat maar.)
Ik luister hoe meneer Wang, de nieuwe Chinese
eigenaar van het hotel, in het bijzijn van personeel
en bewoners zijn grootse plannen ontvouwt. Ik

n Nederland wonen heel nette mensen.
Van oudsher worden tuinen keurig bijgehouden, met een tweetal zwaardere opruimacties in het voorjaar en de herfst: het zogenaamde ‘zomer- en winterklaar maken’ van
de tuin. Dit is in een duurzame tuin af te raden.
Laat planten zo veel mogelijk staan in de
herfst. Dan bieden ze beschutting en voedsel
voor alles wat leeft in je tuin. Zo vind je onder
hoopjes oud groen veel pissebedden en kunnen zelfs egels en salamanders er de koude afwachten.
In het voorjaar, rond maart, verwijder je de
dan inmiddels afgestorven plantenresten zodat er licht kan bij de scheuten die opkomen.
Zo maak je de tuin klaar voor het nieuwe seizoen. Dit is meteen een mooi moment om te
mulchen, het in deze rubriek eerder beschreven aanbrengen van een laag organisch materiaal op de grond. Je zorgt met deze laag voor
extra voedingsstoffen, neemt licht weg voor
onkruidzaden, en zorgt dat de bodem minder
snel uitdroogt. Gooi niet alles wat je opruimt
in de kliko maar creëer een paar rommelhoekjes waar je het snoeisel neerlegt. Het zal je
verbazen wat er allemaal in zal gaan leven. En
ieder beestje is weer een nuttige schakel in
het geheel van de duurzame, gezonde tuin.
Tijdens de zomer kan het soms goed zijn de
uitgebloeide bloemen van planten weg te knippen. Hiermee stimuleer je nieuwe bloemen,
waar bijen en vlinders blij mee zijn. Zo is een
vlinderstruik maanden aaneen in bloei te houden. Aan het einde van de zomer stop je met
het terug-knippen van de bloemen. Zo kunnen
de bloemen die zich dan vormen, zaad zetten
en vogels voorzien van voedsel in de winter.
Nederlanders houden ook van strak gesnoeide heggen. Jammer, want juist heggen
zijn een bron van leven – met name vogels, als
ze een beetje met rust gelaten worden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je ruzie met
de buren krijgt door woekerende heggen,
maar door het kiezen van het juiste snoeimoment en het versoepelen van je liefde voor al
te strakke lijnen, doe je al veel goed. Gebruik
bijvoorbeeld een snoeischaar in plaats van
zwaarder geschut zodat je de vogels die er zitten niet met een levensgroot trauma je tuin
uit jaagt, en check van tevoren goed op de
aanwezigheid van nestjes. De late herfst is
hierdoor een goed moment om de heg aan te
pakken. Alles is uitgevlogen, uitgebloeid, en
zo heb je tijdens de winter en tot ver in het
voorjaar die lekker strakke heg.
Anne�Wieggers

