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Beesten in de wei

T

oen wij hier zo’n twintig jaar geleden kwamen wonen,
was voor ons het vaste moment van de dag, klokslag 17
uur, de stem van de boer: ‘TOEMAARRRRRR………..
VOOOOOOORUIT’. Wij waren dan in de moestuin aan het
werk en buurman Wismeier ging zijn koeien uit de wei halen
om te melken. Vanuit ons terras had Marten een zichtas gemaakt op het weiland aan de andere kant van de sloot, zó dat
we in ‘the burrowed landscape’ een prachtig vergezicht hadden
en konden genieten van het grazende melkvee. Een aantal jaren
daarna volgde het tijdperk van grote stal inclusief melkrobot,
waarbij het land vooral gemaaid werd, de koeien op stal kuil te
eten kregen en ze nagenoeg nooit meer met zijn allen in de wei
stonden.
Maar zie nu! Zwart bonte koeien in onze zichtas! Ze staan je
vanaf de andere kant van de sloot gade te slaan en er bekruipt
me ineens weer het vertrouwde ‘ons-kent-ons’ gevoel. Want
wat is het toch een heerlijkheid, wonen tussen de beesten in
de wei. Vanochtend, tijdens de wandeling over Vollenhoven,
is het werkelijk prachtig. In de ochtenddauw, tussen alle in de
zon schitterende herfstkleuren, die grote lijven van de Jerseystieren, die daar in al hun kleurschakeringen van beige tot
zwart zo perfect passend in hun omgeving in alle rust staan te
grazen. Lopend langs de boomgaard, de kalfjes daar, die met
her en der een gevallen fruithapje als een kleuterklas in het
grote bos rondlopen. De wandeling eindigend in de moestuin,
waar nu nog twee Berkshire biggen het terrein rond de gaas- en
pruimenkas begrazen c.q. bespitten. Geen betere manier om
van je zevenblad af te komen en geen heerlijker gezicht dan een
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wroetend varken.
En dan, vlak voor je de achterdeur weer binnengaat, over
de zichtas in de weilanden uitkijkend, de zwartbonten van
de buren weer te zien. Beesten in de wei: het is voor mij de
essentie van het buitenleven.

IJsheiligen

15 mei

H

et is de laatste dag van ijsheiligen, vanaf nu zou er
geen nachtvorst meer moeten komen. We zitten nog
heel vroeg in het seizoen en planten die wat koude
kunnen hebben, zijn al een maand aan de groei. Maar planten
die koude (nachten) niet verdragen, kunnen dus nu pas zo’n
beetje beginnen. Het is altijd frappant om te merken hoe
mensen, zodra het mooi weer is, de tomaten aan de planten
verwachten. Zo had ik in januari een gesprek met twee koks,
die geïnteresseerd waren in biologische Utrechtse groenten voor
het festival “Uitgekookt”, ergens eind mei. Of we dan tomaten
en courgettes voor ze zouden hebben. En zo heb ik uit staan
leggen dat het om mediterrane planten gaat, die niet winterhard
zijn, en dat ze (zonder verwarmde kas) vanaf half mei pas gaan
groeien, eerst blaadjes, dan bloemetjes en dan pas vruchten. En
dat twee weken voor dat alles wat krap was… Ja, eigenlijk heel
logisch, zegt iedereen dan, maar het gros van de mensen staat
er niet bij stil.
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Wroetende varkens

D

e varkens zijn gisteren weer ‘omgeweid’; ze staan nu
weer op het onkruid-veldje wat ooit de pruimenkas was,
aangrenzend aan de moestuin, waar ze in mei ook al
stonden. Ze hollen moeiteloos achter Martens emmertje aan,
over het middenpad, langs de boerenkooltjes en de suikermais,
zo het nieuwe weitje in. Alleen het hok uitlopen vonden ze eng,
alsof er elk moment een schrikdraadje kon opduiken. Het is nu
de kunst ze niet te laten vervetten, door ze niet te rijk te voeren
en ze langzaam te laten groeien. Er zijn al vele valappeltjes,
die vallen van de boom voor ze goed en wel rijp zijn. Maar
de varkens vinden ze overheerlijk, waarschijnlijk een hoop
jeugdsentiment aangezien ze op een fruitbedrijf geboren zijn
en als biggetje werden bijgevoerd met peertjes. In hun nieuwe
onkruidveld staan, behalve vele distels en bramen, ook de oude
broccoliplanten, die ze mogen verwerken. Ook heel lekker! Ben
benieuwd hoe snel ze hun nieuwe onderkomen ondergeploegd
en bemest hebben. Ze zijn nu elk zo’n zeventig kilo en dat
ploegt toch wat efficiënter dan een jong biggenlijfje.
Ik lees het verhaaltje van vorige week terug en realiseer me
nu dat de varkens net pas één weekje op het pruimen-veldje
staan. Schreef ik vorige week nog ‘ben benieuwd hoe snel
ze het omploegen’ en ‘dat ploegt efficiënter dan een jong
biggenlijfje’…; nu is het gehele veld meervoudig en dieper dan
één spa-diep omgeploegd. Nog een piepklein stukje distels
resteert. Onvoorstelbaar wat die beesten met die wroetsnuiten
voor elkaar krijgen. Ze smullen ook nog van de valappeltjes en,
nóg lekkerder, van de restanten van de maiskolven.
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Lavendel limonade
De lavendel staat volop in bloei, de gevoelstemperatuur is zeker
veertig graden Celsius en ik waan me in Zuid-Frankrijk! Een
fris en verkoelend drankje zou goed passen bij mijn stemming.
Ik maak lavendellimonade. De limonade is het lekkerste in een
groot glas met veel ijs en een schijfje citroen. Ik voeg ook een
braam en/of drie bosbessen toe. Deze zeef je er weer uit voordat
de lavendel limonade in de fles gaat, dit is enkel voor de kleur.
Met bramen wordt het roze-rood en met bosbessen waterig
blauw-paars. Doe je dit niet, dan heb je gewoon een witte
lavendel limonade. Dat kan ook heel elegant zijn.
6 à 8 glazen

limonade niet langer dan een week in de koelkast.
De overige lavendel limonade verdeel ik zo uit de pan over
twee grote glazen met veel ijsklontjes. Daar gaan we gelijk van
genieten!

1 uur

ingrediënten
15 twijgjes lavendel
100 milliliter citroensap
1 takje verveine
75 gram honing
1 braam en/of 3 blauwe (bos)bessen
bereiding
Zet een pan op met 1,5 liter water en breng het aan de kook.
Pluk de lavendelbloemen van de twijgjes.
Als het water kookt doe je alle ingrediënten in de pan. Zet het
vuur uit en laat nu het water afkoelen in de pan. Dit duurt
(afhankelijk van het weer) ongeveer een uur.
Zeef de lavendel limonade en giet hem in een schone fles.
Ik gebruik een schoongemaakte glazen literfles. Bewaar de
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Courgette carpaccio
Je kunt zoveel met courgettes! Je kunt ze koken, bakken, stoven,
roerbakken en er zelfs snoepjes van maken door ze te schillen
en in blokjes te snijden (zaadlijst verwijderen), glazig te koken
in fruitsap en ze vervolgens te drogen.
Maar rauw zijn ze ook al erg smakelijk! Bijvoorbeeld in deze
courgette carpaccio. Dit gerecht kent een basis van tien tot
vijftien plakjes courgette per persoon en dan maak je er gewoon
helemaal je eigen feestje van. Courgette carpaccio is een soort
blanco canvas, waardoor iedereen kan schilderen! Vandaag is
het een beetje een uitsloverig voorgerecht geworden, maar er
komt ook zoveel lekkers uit de tuin, dat ik niet van plan ben om
me in te houden.
De knallende showstopper van dit voorgerecht is wel de
sechuan button. Natuurlijk optioneel, maar deze bloemknop
zal zeker voor enige discussie aan tafel zorgen. De functie
van deze bloemknop is het zuiveren van je smaakpalet. Het
is geen familie van de Sechuan peper, maar komt wel uit de
zelfde regio in China. De bloemknop geeft meer smaaksensatie
dan smaak. Als je hem door je mond laat gaan is het net of je
een slok spa rood in je mond hebt. In het begin prikkelend en
mineraal achtig. Vervolgens geeft het een verdovend gevoel op
de hele tong en binnenkant van de wang met een stortvloed aan
speeksel.
Klaar voor de volgende gang!
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4 personen

15 minuten

ingrediënten
1 courgette
4 muismeloenen
12 blad Basilicum
12 blad Broccoli (het kleine jonge blad) of rucola
2 goudsbloemen
12 broccolibloemen
12 bieslook- of ui bloemen
4 sechuan buttons
12 kerrie ui ringen; *) zie recept Kerrie uien op de volgende
bladzijde

