Ilja Gort: Man van Wijnig Woorden
Door Peter Joore
Fotografie: Ank Joore

LUNCHKAART

DINERKAART

SOEPEN

Tomatensoep (vegetarisch)					
Uiensoep gegratineerd met Gruyère				
Thaise spinaziesoep met garnalen				
Erwtensoep met roggebrood en katenspek (tot en met 31 maart)
Soep “Van de dag”

We namen die avond de verkeerde afslag in Parijs.
Zwaarbewapende Gendarmes maanden ons (woest kijkend) tot spoed, terroristen vóór toeristen?
In cultureel Saint-Denis hadden ze blijkbaar andere zorgen dan verdwaalde Hollanders.
Via Nanterre vonden we ‘s ochtends vroeg de uitgang.
Rijden over Routes Nationales schiet niet op, maar
is feeëriek. Eindeloze velden zonnebloemen, kilometers maïs, onbekende dorpen. 2017 rotondes
later arriveerden we in Villegouge op Camping à
la Ferme. Het was tegen 22.00 uur en stikdonker;
tentje bouwen in het licht van koplampen de uitdaging.
Ontbijt bij Ibercafé in Lugon et L’isle du Carney.
De eigenaar, een rijzige Mallorcaan, voorzag ons
van koffie, croissants, boter en jam. Vive la France!
Vervolgens met volle maag naar Saint-Romain-laVervée. Losjes ingeklemd tussen St. Emillion en
Borde//aux vonden we Château la Tulipe, Hollandse enclave in Frans wijngebied.
De woonplek van reclamemaker, muzikant, schrijver en wijngoeroe Ilja Gort is met 755 inwoners
zeker geen Parijs. De sfeer sereen, op een heuvel
met uitzicht op de Dordogne, waarin water bruin
als roest.
Een pracht château, met drieman hoge muur, op
golvend gazon - achter de muur - een uit de lucht
gevallen vleugel, die muzikaler tijden kende. De
vogel zelf gevlogen. De heuvel waarop Ilja, wijnboerenminnares Caroline d’Hollosy en potig zoon
Klaas met oer-baard, wonen, werken en leven,
behoedde hen eerder dat jaar voor algehele bevriezing van de edele druif.
We waren op uitnodiging te laat, die vrijdag met
warm zonnetje. De rest van het gezelschap banjerde al lallend met blote voeten door de druivenbrij, toen wij nog in hoog tempo het landgoed
rondden.
In een hal nagelnieuwe tonnen, roestvrijstalen
tanks glommen van trots. In het ruime woonhuis
een geschiedkundige gidstocht met vrolijke Klaas.
Een halfopen antieke kast toucheerde vermoeid
een ruwe muur. We liepen rond een voorwereldlijke druivenpers, bekeken het interieur en werden geïnformeerd.
Ik probeerde Ilja te ontdekken, maar de pezige
renaissanceman met alpinopet liet zich niet zien.
Sliep hij uit? Slurpte meneer ongezien een Wijntje
van eigen Trijntje achter dikke stenen coulissen?
De gsm van Klaas bood uitkomst.

‘Pa, heb je even tijd? Er is iemand voor je.’
Onduidelijk gebrabbel uit de kleine speaker.
‘Hij komt er zo aan.
Willen jullie onze winkel zien?’
Dit aanbod mochten we niet afslaan. Dit was dé
kans op een verse Slurp! Chardonnay en een rode
La Tulipe Prestige, door Klaas met gulle hand ingeschonken. Ik probeerde te slurpen zoals ik Ilja op
tv had horen doen, dat kwam me op meewarige
blikken van mijn vrouw te staan. Ik voelde me connaisseur, een man van het land: een eikel.
Mijn oog viel op de aansloffende Ilja. Ik hief mijn
glas waarderend op en er verscheen een glimlach
op zijn getaand gezicht. Hij pakte mijn glas, rook
eraan en zei: ‘Ah, Prestige!’ Ik stond hier naast een
kenner, het geweten van Hollandse wijnmakers
en vriend van Jan Cremer.
‘Ik heb wat voor je,’ zei ik, de stilte doorbrekend.
‘Ik pak het even.’
‘Leuk.’
Ik overhandigde hem vier flesjes Vulcaan, vroeg
om een foto met hem, Klaas, mezelf en Vulcaan.
Dat laatste wilde Ilja niet.
Hij zei: ‘Straks denken ze allemaal dat ik Vlaardings bier lekker vind. Gratis reclame doe ik niet.’
We maakten wel een foto. Zonder Vulcaan.
Terug in de auto sprak mijn vrouw:
‘Die Ilja Gort, dat is een man van wijnig woorden.’
Op visite?
Mail voor een afspraak visite@chateaulatulipe.fr

Voedselallergie /
voedselintolerantie.
Bent u gevoelig voor 1 of
meerdere van de volgende
allergenen, vraag dan om
onze allergenenkaart.

Allergenen: gluten, ei,
lupine, melk, mosterd,
noten, pinda, schaaldieren,
selderij, sesam, soja,
sulfiet, vis, weekdieren.
Kruisbesmetting van
allergenen is in onze
keuken nooit voor
100% uit te sluiten.

De bierkaart voor voorjaar 2018
Dit voorjaar hebben wij naast ons vaste assortiment
de volgende bieren voor u uitgekozen

BIEREN OP FLES
Boulevard Tank7 USA 8,5%
Deze zware saison heeft veel citrusfruit.
De afdronk is lang en droog en heeft
fruitige, kruidige aroma’s. Lekker bij onze
Mixed grill, de zalm en de Thaise spinaziesoep.
Jopen Mooie Nel IPA 6,5 %Blond
Gerst en haver, een fruitige hopsmaak en veel bitter
door de Amerikaanse hop. Lekker bij zoete desserts.
´t IJ paasij 7% ongefilterd
Blond en krachtig Pittig door zijn bitterheid, ook veel
fris- en kruidigheid, mede door het gebruik van
koriander. Lekker bij de kabeljauw en de zalm.
Kwaremont 6,6% blond
Fris doordrinkbaar bier met lichte tonen van citrus
en lemon. Smaakt o.a. lekker bij onze
vegetarische gerechten, de zalm en
de lamsstoof en natuurlijk onze kaasplank.

DIVERSE BIEREN VAN DE TAP
Deze bieren van de tap zijn deze
komend voorjaar afwisselend verkrijgbaar.
Hertog Jan Lente Bock 7,2% Goudgeel
Hoge gisting. Smaakt romig en fruitig met een
stevige afdronk, een beetje zoet met een fris zuurtje.
Lekker bij het piepkuiken, de mixed grill en de tapas.
Jopen Happy Cross Tripel IPA 10%
Denk aan spannende hoppen, granen, bloemen,
kruiden en vruchten. Allen geplukt in het Hof van Eden.
Smaakt heerlijk bij onze vegetarische gerechten of
bij de wenteleefjes.
Vulcaan 1018 4,7%
Middeleeuws gruitbier met gerst, rogge, spelt, haver.
Kruiden: Bijvoet, duizendblad, wilde rozemarijn, gagel,
jeneverbes en hop. Lekker bij ons kaasplankje,
de lamsstoof en het piepkuiken.

4,75
5,75
5,75
6,25
Dagprijs

SALADES (Salades als maaltijdsalade 2,50 extra)
Salade van bleekselderij met feta,
appelkappertjes, gedroogd spek en ei 			
Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met lauwwarme geitenkaas en spek,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel
Salade Surf en Turf 					

8,00
8,50
9,00
9,00
10,00

PISTOLET (WIT of BRUIN)

Jonge kaas
Eiersalade
Oude kaas
Boerenham
Gebakken ei met spek
Paris
Rotterdams kroketje
Rosbief

Rauwe ham
3,50 		Gezond
3,50
Warm vlees
4,00
Hete kip
4,00		
Tonijnsalade
4,00
Geitenkaas met pesto
4,00
pijnboompitten en honing
4,50 		
Garnalensalade
4,50
Gerookte zalm

DIVERSE LUNCHGERECHTEN

4,50
5,00
5,50
5,50
5,75
6,50
7,00
7,75

Boterham zoet (jam, hagelslag/vruchtenhagel of pindakaas)
2 kroketten
met brood
6,00		met frites
Gehaktbal
met brood
6,00		met frites
12-uurtje (kaas, kroket en rosbief) 				
12-uurtje Soep (kaas, kroket, rosbief en tomatensoepje)		
12-uurtje Weststrate (kaas, kroket, rosbief met ei en tomatensoepje)
12-uurtje Vis (toast met zalm, tonijnsalade, makreelsalade en vissoepje)

1,75
7,00
7,00
7,00
8,00
8,50
9,50

Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter

4,50
5,50
6,00
6,00
6,00
5,75

naturel
		
2 eieren 4,00
3 eieren
ham of kaas		
2 eieren 4,50
3 eieren
ham-kaas		
2 eieren 5,00
3 eieren
rosbief
		
2 eieren 5,00
3 eieren
spek		
2 eieren 5,00
3 eieren
3 in de pan (kaas, rosbief en ham) 			

Omelet met champignons of ham of kaas
		
Spaanse omelet met chorizo, groenten, olijven en aardappel
Roerei naturel					
Roerei met tomaatjes en bacon en toast en boter		
Roerei met gerookte zalm en toast en boter			

5,50
7,50
5,50
6,75
7,75

Patatje stoofvlees 					
Calamares met frites of brood en salade			
Focaccia Carpaccio met rucola en parmezaan 			
Kipsaté met frites of brood en salade 				
Hamburger de Waal speciaal met frites			
Rundersaté met frites of brood en salade 		
Kogelbiefstuk met frites of brood en salade 		

7,00
7,50
9,25
10,50
11,75
13,00
16,00

Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

ham/kaas 					
kaas-tomaat 					
Hawaï					
kaas-suçuk 					
gebakken ei 					
rauwe ham met pesto, tomaat en kaas 			
Suçuk met pesto, olijven, tomaat en kaas 			

2,50
2,50
3,00
3,50
3,50
4,50
4,50

Tonijnsandwich					
Clubsandwich 					
Makreelsandwich
				
Zalmsandwich 					

6,50
7,00
7,00
7,75

VOORGERECHTEN (Salades als maaltijdsalade 4,00 extra)
Stokbrood kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli
Extra bakje kruidenboter, tomaten-tapenade of aioli
Tomatensoep (vegetarisch)
Uiensoep gegratineerd met Gruyère
Thaise spinaziesoep met garnalen
Erwtensoep met roggebrood en katenspek (tot en met 31 maart)
Soep “Van de dag”
Carpaccio de Waal

3,50
1,00
4,75
5,75
5,75
6,25
Dagprijs
7,75

Salade van bleekselderij met feta,
appelkappertjes, gedroogd spek en ei 			
Salade met lauwwarme geitenkaas,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met lauwwarme geitenkaas en spekjes,
zongedroogde tomaat, pecannoten en balsamicodressing
Salade met gerookte zalm, garnaaltjes en makreel
Salade Surf en Turf 					

6,50
7,00
7,50
7,50
8,50

VISGERECHTEN

Kabeljauw met kreeftenjus en dille-aardappelpuree		
Roergebakken zalm met sojabonen, paksoi, wakame en rijst
Gegrilde zeebaars gevuld met kruiden			
Gamba´s in kruidenboter gebakken en afgeblust met Pernod

VLEESGERECHTEN

Kipsaté van de grill
Hamburger de Waal speciaal met frites
Rundersaté van de grill
Piepkuiken met citroen en kruiden
Kogelbiefstuk met pepersaus
Lamsstoof met voorjaarsgroenten en krieltjes
Spare-ribs
Mixed grill van spare-ribs, lamskotelet , kippendij en biefstuk
Rib-eye van de grill met bearnaisesaus

KINDERMENU

(Alle kindermenu’s zijn inclusief een ijsje toe!)
Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker
Kroket of bitterhapjes met patat en appelmoes
Vissticks met patat en appelmoes
Hamburger met patat en appelmoes
Kipsaté met patat, appelmoes en salade
Calamares met patat en appelmoes
Pasta van de dag
Spare-ribs met patat en appelmoes

SUPPLEMENTEN

Sauzen, groenten, rijst, pasta of gebakken aardappels
Stokbrood
Frites

18,50
18,50
18,50
19,50
10,50
11,75
13,00
13,50
17,25
17,50
19,00
19,50
19,50
5,75
6,75
7,25
7,75
7,75
7,75
8,00
11,00

Mayel,

Luca,

Nawish,

Vlucht vertraagd,
geannuleerd of
overboekt?

Bob,

Jim,

Storm,

NAGERECHTEN

Kinderijsje
Dame blanche
Warme appeltaart met kaneelijs en slagroom
Wentelteefjes met vanille-ijs, warm fruit en slagroom
Kaasbordje (wisselende kaassoorten)

Gespecialiseerd in
elektrotechniek sinds 1995.

Claim uw vergoeding!

Sarina,

Roy,

Kai Arne,

Maurice,

Altijd
al willen
duiken?
Meld je aan voor een introductieduik!

010-434 75 57
www.airclaimsupport.nl

Merel,

4,00
5,50
5,75
6,25
9,50

Jan Van Galenstraat 26, Schiedam (Industriegebied de Vijfsluizen)
Telefoon 010-223 41 51. Mobiel 06 18-88 00 50. www.1st2dive.nl

5,50
5,50
5,50
6,00

Sam,

en Sieb.

Hypotheekgesprekken
zijn
aangenamer
met
goede koffie
maasenwaalhypotheken.nl - Vlaardingen

Bruschetta’s met prosciutto,
gorgonzola en parmezaan
6,00
Roergebakken garnalen
met knoflook en sherry
6,50
Gefrituurde sprotjes
6,50
Kort gegrilde zalm (koud)
met wakame en sesamdressing
6,50
Tapas “Van het Huis”
Dagprijs

VOOR DE LEKKERE TREK!
Worst
3,25
Olijven
3,25
Kaas
3,75
Nacho’s met pittige paprika-salsa 3,25
Nacho’s met gesmolten kaas
en pittige paprika-salsa
4,25
Frikandelletjes of kaassoufflés
of kipnuggets
3,75

Kippenpootjes
4,75
Rotterdamsche bitterballen
5,00
Calamares
5,50
Vlammetjes
5,75
Bittergarnituur klein (10 st.)
6,00
Bittergarnituur groot (15 st.)
8,00
Koud/warm bittergarnituur groot
(15 st. met kaas, worst en olijven) 10,00

MOOIE WIJNEN PER GLAS / FLES
WIJNEN
WIT
Kiwi Cuvée
Bereichbernkastel
Pléyades Macabeo
Vila Don Carlos
Anterra Pinot Grigio

HERKOMST DRUIF

LEKKER BIJ

Fr. Loire
D. Mosel
N-O Spanje
Chili maipo
Italie

Chardonnay
Rivaner, Riesling
Macabeo
Sauvignon Blanc
Elzas

Apéritief, witvis		
3,60 / 17,50
Vis, zachte kaas
3,20
Wit vis, salade, worst
3,60 / 17,50
Romige sauzen, vis, salades
3,60 / 17,50
Zalm, vismix, Zarzuela, uiensoep 3,60 / 17,50

ROOD
Diepe Gronde
Pléyades
Villa Don Carlos

Zuid Afrika
N-O Spanje
Chili

Pinotage & Cinsault Vleesgerechten, harde kazen
Shiraz
Vleesgerechten Harde kazen
Cabernet Sauvignon Rood vlees, volle sauzen

ROSE
Kiwi Cuvée
Barefoot White Zinfandel

Frankrijk, Loire Cabernet Franc
Californië
Diverse druiven

MOUSSERENDE WIJNEN
La Gioiosa Prosecco Frizzante Italië
La Gioiosa Prosecco
Piccolo flesje
La Gioiosa Prosecco rosé
Italië

Terras, zomerse salade
Met munt & ijs op het terras

Prosecco

Apéritief, lichte gerechten

Merlot, Cabernet

Apéritief		

Koffie
en thee
Koffie / Espresso

Warm Appelgebak,
de lekkerste!
3,75
Proeverij van BonBons 2,00

		

www.elektro-emdee.nl

Goed voor en prettig met u!

5,00

2,00
2,50
3,00

Het keukenteam van Eetcafe de Waal wenst u smakelijk eten!

Jan Willem,

Geitenkaaskroketjes
met mosterd-honingsaus
Loempiaatjes gevuld met
mihoen, groenten en ei
Marokkaanse kipspiesjes, met
ingelegde citroen en harissasaus
Stoofpotje
van bonen, paprika & chorizo
Crostini geitenkaas en spinazie

VEGETARISCHE GERECHTEN

Risotto van de dag
				
vanaf 10,00
Gegrilde groene asperges met geitenkaas,
een gekonfijt meiknolletje, rode bietjes en zoete aardappelpuree
13,50
Stoofschotel van groenten en linzen
met gegrild brood en komkommer-yoghurtdip 			
13,50

t IJ IJwit witbier 6,5%
Verfrissend witbier met koriander en citroen, lest de
dorst, goed doordrinkbaar. Lekker bij onze kabeljauw,
vissalade, lamsstoofpot en de kaasplank.
Jopen Lentebier 7% Blond
Bovengistend, een ruime dosis hop en een flinke hand
korianderzaad geeft dit bier een forse fruitige bitterheid.
Lekker bij onze visgerechten en de tapas.

HEERLIJKE TAPAS GERECHTEN

Wij
selecteren
onze eigen
losse thee

Cafe de Waal selecteert al de fijnste theesoorten over de gehele wereld en stelt met
de grootste zorg de eigen melanges samen.
Daarmee is een constante kwaliteit van ons
assortiment gegarandeerd.

GLAS/FLES

3,20 / 16,00
3,60 / 17,50
3,60 / 17,50

3,60 / 17,50
3,60 / 17,50

Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Décafé / Espresso
Décafé / Cappuccino
Dubbele Espresso
+ Soja melk
Irish-, Spaanse- of Italiaanse Coffee
French Coffe
Scheutje siroop:
Karamel/zeezout, oma’s appeltaart
of hazelnoot

22,50
7,00
20,00

2,10
2,30
2,30
2,50
2,50
2,70
3,90
0,60
6,50
7,50
0,20

Zwarte Bessen 		
Lente thee
Gember			Zomer thee
China Jasmijn 		
Winter thee
China Green gunpowder Zoethout
Grootvaders fruittuintje Rooibos
Lapsang Souchon		
Sterrenmix
Earl Grey		
Mango thee
Kistje Keizer		
Zwarte
Sinaasappelthee		
citroenthee
			
Alle thee 2,10
Verse muntthee
2,30
Thee met verse citroen
2,30

Column

Marleen Bos

Thuisland
Alison Martis draagt voor uit eigen werk.
Foto: Paul Meijer

In de keuken
van Elckerlyc
Het is woensdag 14 februari. Voordat we
beginnen steek ik de drie dames die straks
mijn gast zullen zijn, een hart onder de riem.
Ze willen hun verhaal vertellen, ze willen meer
openheid en laten zien dat je niet gek, verknipt of
verslaafd hoeft te zijn om dakloos te raken. Maar ze vinden
het ook spannend. De week ervoor spraken we elkaar voor
het eerst. Om kennis te maken met elkaar en met elkaars
verwachtingen.
Stichting Elckerlyc biedt al bijna veertig jaar opvang en
begeleiding in de regio Waterweg Noord aan Nederlandse
dakloze vrouwen en mannen. Hoe is het in hemelsnaam
mogelijk dat het zóver kan komen? Dat je geen onderdak
hebt, geen geld, geen mensen om je heen die je willen of
kunnen helpen? Eén van de eerste vragen die in je opkomen
als het gaat over deze groep mensen. Toch?

Ter voorbereiding op mijn interview met cliënten tijdens de
open dag van Elckerlyc, denk ik aan een situatie van zo’n
twintig jaar geleden. Ik ging uit eten met vriendin M op de
Mauritsweg in Rotterdam. Bij het verlaten van het restaurant werden we aangesproken door een zwerver. Of we wat
geld konden missen voor onderdak. Waar ik aarzelde, pakte
M direct haar portemonnee en gaf de man 25 gulden. Ik
was verrast. Ik vond het een flink bedrag om ‘zomaar’ te
geven aan iemand die je niet kent. M zei: “Ik kan het missen en hoef niet te weten wat hij ermee gaat doen.”We
hebben het moment nog vaak teruggehaald: Waar doe je
goed aan, waar help je mensen echt mee? Is geld geven een
‘gemakkelijk soort afkopen van schuld’? Of kan het net de
aandacht en hulp zijn die de ander een zetje geeft?
“Mijn moeder had losse handjes,” vertelt B, mijn eerste
gast aan tafel. “Als de deur openstond was ik weg.
Ik zwierf op straat, deed boodschappen voor
de prostituees op de Zeedijk. Als ik thuiskwam lag mijn moeder laveloos voor de
kachel.” B grinnikt, verstopt achter haar
hand zegt ze licht verontschuldigend vier
keer getrouwd te zijn geweest. “Dat het
die laatste keer zo mis ging, zie ik nu als
mijn redding. Nu ben ik hier.”
Een klein groepje mensen luistert die woensdag
naar verhalen die ze nog niet kenden. En naar het
gedicht van oud-cliënt Alison Martis: Van diepe dalen naar
hoge bergen / Als ik het kan, kan jij het ook. De dakloze
van de Mauritsweg heb ik nooit meer gezien. Wél zie ik
nog steeds de dankbaarheid in zijn ogen. Mensen waar we
maar al te vaak met een boogje om heen lopen kunnen ons
indrukwekkende, pure verhalen vertellen. Daar mogen we
wel wat meer naar luisteren, ons best doen het goede in
mensen te zien.
Leestip: Dichterbij dan ooit, gedichten van Alison Martis
Kijktip: Kiwi, free as a bird, theater van Koen Wouterse
Schrijfwerk Marleen Bos

Luistertip: De man
de wolken
van Harrie Jekkers
Solo Sailing” to Vlaardingen
byin Tim
O’Connor
.
In the forward cabin, the Captains quarters. I lay in my bed, so fatigued, my body aching, I’m so depressed.
Theanna is bouncing all over the place. I’m completely used up, big storm outside, giant waves. The wind is howling through the rigging. I’m very tired, I really feel like giving up, I don’t want to move another inch.

I need help. I reach for the bible on the bookshelf next to my bed. I need advice. I open it and immediately see
this line. A very special saying. It jumps out at me. Poetic words of Jesus in red print. “Be of good cheer”, “Depart,
make haste”. Sounds like good advice. I saw a vision of Jesus in my minds eye. He extends his hand out to me.
I reach out and grab it pull my self out of bed. With a sudden
surge of energy running through my veins. My basic survival
instincts kicking in. I force my body out onto the rocking wet
deck, with my safety harness clipped on. Slowly I haul up a
double reefed mainsail, a small jib, leave the reefed mizzen up.
Her 3 sails filled with wind, like on the wings of an angel,
she takes off like a bird.
Underway again, at last!
Excerpt from Tim O’Connor’s book: “Part One Frantic Romantic”.
More? Check his website at: www.hitchhikingpoet.com

Blaauw is een toestand

smaak, maar niet bij de mensen thuis. In Nederland
koken we namelijk niet, we eten alleen maar.

Olaf Blaauw

Op de achtergrond klinkt een aantal bejaarde Cubanen, ze prevelen over de liefde en de schoonheid van
de vrouw. Allen dik in de tachtig, maar het vuur brandt
onverminderd. Net terug uit Zuid-Spanje ga ik zelf op
zoek naar iets behoorlijks om als maaltijd te bereiden
en met mijn geliefden te delen, maar ik tref slechts de
Albert Heijn. Ik val wellicht in herhaling, maar als je
waar dan ook ter wereld bij een slager, bakker, vishandel of groenteboer komt, voelt en ruikt het er naar
eten, naar smaak, naar land, naar leven. In Nederland
voelt en ruikt de supermarkt naar van alles, maar niet
naar eten. Het vuur is niet eens gedoofd, het is hier
wellicht nooit aan geweest.
Sommigen schuiven onze calvinistische lijdenscultuur
de schuld in de zwarte schoenen, als je het maar vooral
niet naar je zin hebt, maar ook in het katholieke Zuiden
gaat het niet veel beter. Toegegeven, daar viert men
ten minste nog carnaval, maar een dieprode carabinero garnaal, spaghetti con ragu of een aardse cassoulet
worden ook niet bereid, in de keukens aldaar. Ja, bij
Zarzo in Eindhoven en dergelijke eilanden van goede

Kijk gerust eens naar een kookprogramma, zoals de rubriek “makkelijk klaar voor bijna niks” in het programma BinnensteBuiten. De ene salade na de andere, niks
geen rijke smaken, allemaal lean & mean en voorzien
van begeleiding door een met komkommerscheuten op
smaak gepimpt tafelwater. We zouden eens een fles
wijn opentrekken, zeg…
De koks van de Waal hebben ooit kip-idee™ op de
markt gebracht; slechts water toevoegen, roeren, klaar,
kip. Zelfs dat bleek nog te veel moeite voor de clientèle, dus nu werkt men ook hier dan maar weer dagvers.
Zijn er dan geen lichtpuntjes? Jawel, hoor. De Nederlandse biercultuur bloeit als nooit te voeren en zelfs
het dodelijk saaie Maassluis heeft er een bistro van
Parijse klasse bij. De Waal blijft gelukkig een vaste
waarde, waar “vergeten vis” als heek nog op traditionele wijze wordt bereid en de saté zo van Lombok
lijkt te komen. Ja, ook de oerdegelijke gehaktbal hier
is één van mijn guilty pleasures, waar ik mij absoluut
niet voor schaam. Doe er een Nieuw Nederlands Bier
bij, of een Traditionele Belg en je hebt geen kind meer
aan me.
De Cubanen kwelen voort, met hun vruchteloos verlangen naar een verloren jeugd als rode draad door
hun salsa ballades. Ik krijg toch trek in Caraïbische
geneugten, zeg?! Mooi dat de lente eraan komt, misschien dat het allemaal nog niet te laat is.

Maes notaris: juridisch goed geregeld

Fundament
maakt dromen waar!

Wie (financiële) verplichtingen aangaat, is gebaat bij een
goed advies en juridisch verantwoorde vastlegging.

Korte Hoogstraat 8a, 3131 BK Vlaardingen
Telefoon 010-460 89 00
www.fundament-advies.nl
Mr.
Ed Bijster

Ger van Veen mijmeringen
Alles van mij
Waarom ben ik hier en wat doe ik hier? Dat zijn een
paar ingewikkelde levensvragen die ik pas sinds kort
weet te beantwoorden. Ik dacht altijd dat ik hier was
om het leuk te hebben, wat mij niet altijd in dank afgenomen wordt door puriteinen, van welk slag dan
ook. Toch dacht ik dat... maar dat is in het geheel niet
waar. Ik ben hier om uitgemolken te worden door die
en gene. Als ik vergeten ben een formuliertje in te vullen, roven ze me na mijn dood al mijn organen uit mijn
lijf. Ik ben immers van de maatschappij. Ook zie ik heel
veel reclames van goede doelen voorbij komen die mij
dicteren dat ik nu alvast, bij leven en welzijn, in mijn
testament de dierenbescherming of de hartstichting op
te nemen.
Het kan zomaar te laat zijn. En dan heb je spijt, oh nee,
dan ben je dood. Dan dalen ze als aasgieren op je neer
om één seconde na die allerlaatste klop je hart er uit te
rukken. Of als je hersendood bent nog tijdens het kloppen. Dat hart dat liefde kende, dat hart dat opgewonden was als je haar of hem zag. Dat hart ben je zomaar
kwijt, net als je nieren, longen, lever, netvlies, huid en
botten. En dan ben je ineens niets meer. Past de rest
van je in een schoenendoos, eenvoudig te begraven in
de achtertuin of in de plantenbak op het balkon. Wel
zo makkelijk, kan je de kosten van de begrafenis
investeren in een goed doel naar keuze.

Nose job.
Evert-Jan Bijl
Register Vinoloog / Wijnboer

In de ochtend om 5:00 uur word ik gewekt met een grom en het licht klapt
aan. Mijn baas Yves de Coligny staat in
de deuropening: het ruwe begin van een
werkdag op het wijnbedrijf. Ik hijs me in
mijn kleren en loop naar buiten. Zonder iets
te zeggen gaan we samen de cave in. Ik mag
niet eerst douchen en ontbijten omdat Yves mij
leert dat je nuchter en zonder geparfumeerde douchegel, beter ruikt en waarneemt in het vergistingsproces van wijnen. Dit noemt men “au pief”: met de neus.
Bij binnenkomst is de lucht van gistende druiven overweldigend. Ik pak het blocknoot voor aantekeningen
en Yves pakt het krijtje om notities te maken op de
verschillende ‘cuves’ (grote vergistingsvaten van 60Hl)
Een voor een worden de dekzeilen van de grote cuves
opzij geschoven en ruiken wij aan de gistende massa.
We overleggen en Yves laat mij uitspraak doen over de
juiste handelswijze voor het betreffende vat. Hij corrigeert mij waar nodig of suggereert een alternatieve
aanpak. Door goed te leren ruiken weet je bijvoorbeeld
eengistcellen
vitrine bij Madame
Tussauds
ofInde
actief
zijn. Gist ruikt vrij sterk. Een weeïgeliggen
lucht
verraad
datkado
er te veel zuurstof in het vat zit.
neuzen
van Fortuijn
Een
zure,
onrijpe
geur
geeft aan dat de gistcellen niet
uit een
tijd van
voor linkse
kogels.
actief zijn.
Zo noteer ik voor cuve nummer 3: chauffage: doordat
dit vat dicht bij de buitendeur staat is de druivenmassa
iets afgekoeld waardoor de gistcellen niet optimaal
werken. Voor cuve nummer 5 noteer ik: Remontage: 15
minuten rondpompen van de jus zodat de suikers en de
gistcellen goed vermengen en optimaal werken. Yves
kalkt ‘Remontage 15’ met het krijtje op de zijkant van
het vat. Zo lopen wij de hele kelder door. Alle cuves
zijn gevuld met druiven van verschillende wijngaarden.

Want het kan zomaar te laat zijn en dan gaat je spaargeld en die drie aandelen naar je geliefden, die er toch
alleen maar leuke dingen mee doen... en dat mag natuurlijk niet omdat je verantwoordelijk bent voor je medemens. Ook al is die medemens soms een klootzak die
de boel besodemietert, oorlog voert of handtastelijk is.
En als je niet oppast word je identiteit op slinkse wijze
gestolen als je je bankstel verkoopt
op Markplaats. Je bankrekening
leeg gekaapt door lieden die het
internet onveilig maken. Moet je
nog steeds opdraaien voor de
woekerpolis die die leuke jongen
van de bank je aansmeerde.
Dan, dan ben je helemaal niets
meer. Dan hebben ze alles.
Alles van mij!

De ligging ten opzichte van de zon en het
verschil in samenstelling van de bodem,
maken het verschil. Daardoor moeten we
alle cuves dus apart behandelen. In sommige zijn de gistcellen actiever dan in
andere cuves. Soms is het suikergehalte
veel hoger of is de verhouding sap en
vruchtvlees afwijkend.
De ronde langs 24 cuves duurt zo’n anderhalf uur. We verlaten de kelder en ik schiet op
mijn kamer even onder de douche en daarna
gaan we ontbijten. Terug in de kelder gaan we
aan de slag met de aantekeningen en worden pompen
geïnstalleerd en thermometers afgelezen en verplaatst.
We nemen samples uit de verschillende cuves en meten
het alcoholpercentage en densiteit. Aan het eind van de
middag tappen we van alle vaten wat ruwe wijn, most.
We proeven, ruiken, proeven, discussiëren en concluderen. Hebben onze inspanningen er aan bijgedragen dat
de druiven goed vergisten tot een mooi glas wijn?
Bij lastige cuves worden flessen wijn van voorgaande
jaren geopend en geproefd als vergelijkingsmateriaal.
In de aantekeningen wordt teruggezocht naar de vergistingstemperatuur en omstandigheden waaronder de
wijn toen is gemaakt. We proeven en ruiken, de fles
klik-engagement
en mijproeven
van vorig jaar en die van Kijk
driemijnjaar
terug. Dan
we weer de ruwe most…alleen
en voor
ruiken
eenin keer.
flauwenog
bochten
de rij. De
druiven van dit jaar zijn toch
iets zuurder.
gaan
Het wordt
weer tijd omMorgen
te leren blaffen.
we verder.
Of de oogst van dit jaar zal lijken op de flessen van
voorgaande jaren? Dat weten we nu nog niet. Pas rond
Pasen is de wijn klaar voor consumptie. We zullen het
zien, proeven en vooral… ruiken!

BENNE’S
LATER
Ja en amen verdulleme
U bent goed voor een glimlach
terwijl zij mijn hart vasthoudt
want ik koester geen illusies.
Toen mijn opa dement werd,
werd het de lieve schat
die hij bij welzijn verstopt had.

Aparte Pop Art
verlichting,
wie durft?!
Light up your Life!
			
			
			
			

Verkrijgbaar bij:
www.urbindsign.nl
Hoogstraat 72 (Afrol)
Facebook/urbindsign

COLOFON:
Uitgave van: Café de Waal
		
Waalstraat 78, 3131 CS Vlaardingen.
		
Telefoon (010) 434 33 31 - Fax (010) 460 47 29
		
info@cafedewaal.nl - www.cafedewaal.nl
		
Lunch : 12.00 - 17.00 uur - Diner : 17.00 - 22.00 uur

Wee de zuster en de non
voor de rente op mijn knikken
die zij nog slikken zullen.

Ik buig voor wie mij kennen wil, Toen mijn opa dement werd,
werd het de lieve schat
doe veel voor erkenning
en alles na een beetje aandacht. waar ik mij nu achter verberg.
Neem deze krant gerust mee!
Wil je de Waalkrant digitaal ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar: marjon@cafedewaal.nl
Productie en creatie:
theProfs / Vlaardingen / info@theprofsite.nl

Verbouwing of reparatie?
InterBouwService

17e jaargang - 1e kwartaal 2018, maart t/m mei 2018. Verschijnt 4 x per jaar - Oplage 3000 ex.

De kunstmuur in Café de Waal.
Fijn om deze lente de kunstmuur van Cafe de Waal weer te mogen behangen.
Ik zal proberen er een vrolijke, afwisselende expositie van te maken onder het
motto “iedereen kan kunst maken”
Het leuke aan exposeren vind ik iedere keer weer alle reacties.
Van oohhs en aahhs tot “Dat kan mijn kind van 3 ook”. Dit laatste klopt
natuurlijk! Het is net als koken, mijn andere uit de hand gelopen hobby.
Veel kijkplezier, Jan Willem van Doorn
Ook exposeren met uw Werk? Mail naar marjon@cafe de waal.nl

Zijn lesmethodes worden als maatpakken toegesneden op wat de leerling wil en kan. Zijn ervaring (en die van kompaan Martin Bakker) staat
geheel in dienst van leerlingen en het grote kunnen. ‘Je mag gelijk gaan spelen, tabulatuur leren
en op weg naar …. Maar een stukje geschiedenis
of noten leren lezen brengt je uiteindelijk verder. En is minder moeilijk dan gedacht.’

Iwan de Reus is uit Amsterdam via Leiden Vlaardingen binnen gekomen als een muzikale Batavier, drijvend op zijn gitaar. Samen met bassist Martin Bakker (o.a. Nits, Gruppo Sportivo,
Groot Niet Te Vermijden) draait hij, die speelde
met o.a. Jörgen Raymann, Joris Lutz, Womack
& Womack, Musical Hair 30th anniversary tour,
de volumeknop op “aangenaam” en geeft deze
journalist enkele praktische tips.

Dan een stukje van Mark King. Onnavolgbaar?
‘Valt wel mee. Als je luistert en meetelt … Musiceren is langzaam starten. Niet gelijk willen
sprinten. Dat is funest voor je techniek, je “struikelt” vaker (over snaren) dan je lief is.’ Eenmaal
uitgelegd valt een deel muziek mystique weg,
die soms hangt rond onnavolgbare stukken.
In de nuchtere praktijk van vandaag is alles
dichterbij dan gedacht.’ Iwan en Martin zijn er
om die kleine muzikale dromen om te zetten in
realiteit. Een voor iedereen te behappen route.
Popschool de Reus organiseert tweemaal per
jaar een leerlingen-optreden.

Na 15-jaar een muziekschool in Leiden te hebben gerund werd het tijd verder zuidwaarts te
trekken. De ware reden? Een bijna levenslange
muzikale relatie met Rotterdammer Joris Lutz.
Hij is een tikje verliefd geraakt op De Kroepoekfabriek tijdens een benefietshow waar hij voor
De Laurenburg de bandcoaching deed, en toen
iemand een woning had in Vlaardingen was het
pleit snel beslecht.

45 jaar

van Riebeeckstraat 46 Vlaardingen.
Telefoon 010-434 90 90
www.reisburokijne.nl
Facebook.com/reisburokijne

Informatie:
Popschool de Reus
Waalstraat 70
Telefoon: 06-4325 7959
E-mail: popschooldereus@yahoo.com
Website: www.popschooldereus.nl

EXTRA

Op zondag 25 maart is er een leerlingenoptreden van Popschool de Reus in
Café de Waal. Dé gelegenheid om tussen
13.00 en 17.00 uur te genieten van muziek
als: Jamiroquai, Steve Ray Vaughn,
Allman Brothers en Focus.

Flexibiliteit is ons motto.
Gitaarles / Basles / Zangles
en Bandcoaching.

LIKE ONS OP
FACEBOOK!
En blijf op de hoogte van
de laatste aanbiedingen.

Popschool de Reus

Six String Society

Zondag 25 maart 13.00 -17,00
uur.

22.30 uur.
Zaterdag 31 maart

Op zondag 25 maart is er in samenwerking
met popschool de Reus een leerlingenconcert
in Cafe de Waal.
Diverse bands en zangleerlingen zullen laten
horen wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd.
Presentatie is in handen van Joris Lutz.

Twee gitaren en twee stemmen zijn in staat om
op vrijwel iedere muzikale gelegenheid haar
juiste plaats te vinden.
Ze brengen akoestische rockcovers, evergreens,
ballads en popsongs, geheel op eigen wijze
gespeeld.

KONINGSNACHT

Valium

Telefoon: 06-43257959
www.popschooldereus.nl popschooldereus@yahoo.com
Facebook popschool de reus vlaardingen.

KONINGSDAG

Ondertussen met een repertoire van meer dan 250
nummers, zodat we op iedere gelegenheid thuis
zijn. Of dat nu een bedrijfsfeest is, huiskamerconcert, festival of kroeg.

Big Bucks & Easy Money

18.30 uur.
Donderdag 26 april

Vrijdag 27 april 15.30
uur.

Het repertoire van Valium bestaat momenteel
uit meer dan 200 songs, ieder jaar komen daar
weer nieuwe nummers bij. Valium probeert het
repertoire zo breed mogelijk te houden zodat
zij op iedere gelegenheid het publiek kunnen
geven waar zij om vraagt.
Het repertoire bestaat uit covers uit de jaren ‘60,
‘70, ‘80 & ‘90 verdeeld in Pop, Rock, Singer Song
Write, Blues, Soul, Funk, Rock & Roll.

Het enorme repertoire van Anton Arema
(Easy Money), het virtuoze gitaarspel van
Ben Blue (Big Bucks) zijn belangrijke
ingrediënten van hun optredens.
Bij alle optredens die dit tweetal er al
op heeft zitten is het publiek steeds weer
verbaasd over de volle sound die de mannen
met twee gitaren en twee stemmen produceren.
Verzoekjes zijn welkom bij Big en Easy.

nieuwe muzikale ontdekkingen. We bekritiseerden elkaar,
maar stonden altijd voor elkaar klaar. En we werkten samen hard. Keihard. Vriendjes. Voor altijd.

Wie een voorproefje wil heeft twee opties:
1. Gratis proefles van 30 minuten
2. Twee kennismakingslessen
van een uur voor € 50,-

Popschool de Reus Vlaardingen
voor muziekles in jouw stijl!

Al meer dan

Kaasplank en 2 heerlijke Vulcaan 1018 € 16,50

LEERLINGENCONCERT

We zitten in de Waalstraat 70. Strak naast Vox
Humana. Op die plek zit sinds kort Iwan de Reus,
daar waar Harry Verhoeven enige decennia zijn
muzikale kunde deelde. Er zijn veel mensen enthousiast geraakt op de bovenste van twee etages pijpenla: niet allen werden ze bekend. Wel
raakten ze besmet: met mollen, kruizen en harmonie.

‘Muzieknummers liggen soms minder ver uiteen
dan je op het eerste moment zou denken. Luister!’ Korte stukjes Nirvana, Kinks en Metallica
passeren de revue. Iwan wijst op kleine verschillen die ogenschijnlijk een heel ander nummer
maken. Niets is minder waar.

Het kaasplankje smaakt heerlijk bij Vulcaan 1018 bier dat speciaal is gebrouwen
door de jongens van Vulcaan voor de herdenking van de slag
bij Vlaardingen, 1000 jaar geleden. Dit heerlijke bier is
gemaakt volgens middeleeuws recept en met
ingrediënten die toen ook voorhanden waarden
zoals Gagel en Jeneverbes. Bestel ‘m hier in de
speciale Vulcaan 1018 beker en voel je als een
trotse inwoner van de nederzetting Vlaardingen die
net de machtige Duitse Keizer heeft verslagen!

Het sfeertje zit er altijd in bij Café de Waal dankzij optredens van diverse artiesten.
Voor elke muzieksmaak is er een passend optreden. Kom, kijk, proef en geniet!

Muziek spelen is een ontspannende bezigheid. Maar voor je zover bent, moet er fanatiek worden
geoefend. Je speelt niet gelijk Donna Lee van Jaco Pastorius op vier of onnavolgbaar snel I’m Going
Home als Alvin Lee op zes snaren. Toch zijn het geen utopische gedachten. Wie de moeite neemt op
les te gaan is al een eind op weg, maar herhaling is pas echte kracht. Niet zelden gaat een deel van
de boodschap eerst verloren. Vervelend? Misschien, maar het is je ware fundament.

Samen staan de heren Bakker en De Reus garant
voor vrijwel alle muziekstijlen die deze aardbol
rondmaken. Als uw scribent een stukje Duende
van Black Light Syndrome uit zijn bescheiden
hoge hoed tovert valt Iwan de Reus hem naadloos bij.

Kaasplankje 1018

Muziek bij Cafe de Waal!

Tekst: Peter Joore
Foto: Edu Calicher

Service!

Kreekweg 20
010-452 03 05
interbouwservice.nl
3133 AZ Vlaardingen info@interbouwservice.nl Facebook-InterBouwService

Expo

Popschool
de Reus:
‘Klein
beginnen?’

persoonlijke

Maes verzorgt:
- de leveringsakte voor uw huis en alle hypotheken
- samenlevingscontracten en
huwelijksvoorwaarden
- oprichtingen van vennootschappen
en aandeeloverdrachten
- verklaringen van erfrecht
- testamenten
- stichtingen en
verenigingen.

Oosthavenkade 39, 3134 NW Vlaardingen. Telefoon 010-445 37 77
info@maesnotaris.nl - www.maesnotaris.nl

Café deWaalkrant

Dan heb je ook nog kerkgenootschappen die alvast
voor je uitrekenen hoeveel je aan je geloof moet uitgeven. Dat is handig want niet iedereen heeft verstand
van berekeningen maken. En je weet dan ook dat je
niet teveel uit moet geven want mijnheer pastoor en
de dominee leven ook niet van de lucht en het kerkgebouw is nodig toe aan een nieuw verfje. Geef gul.

De Waal
GADGET
Blow Neon

NIEUWS, WETENSWAARDIGHEDEN, AGENDA, DRINKEN, GENIETEN, PRATEN, FLIRTEN EN LEKKER ETEN BIJ CAFÉ DE WAAL

Het is misschien wel mijn dierbaarste bezit. Een setje
lichtgrijze, vingerloze handschoenen. Het stelt niet veel
voor, ze zijn zelfs iets te klein, maar ik kan niet meer zonder dit duo. Ik weet nog goed dat ik ze van je kreeg.
Zes jaar geleden alweer. Ik kwam rechtstreeks van mijn
werk even een bakkie doen. Kijken hoe het met je was.
Mijn witte, onderkoelde handen, grepen zich vast rondom
een mok zwarte koffie. Mijn pijnlijke, tintelende vingers,
kwamen langzaam op temperatuur. ‘Hier lieve jongen,
neem mijn handschoenen maar. Ze zijn ook fijn om mee
te werken.’
Een paar jaar eerder werd ik aan je voorgesteld. Ik mocht
je wegwijs maken in het mooiste beroep dat er bestaat.
We gingen samen de straten van Vlaardingen verkennen.
Jij in je roze jas, en ik in uniform. Binnen een mum van tijd
waren we maatjes. Vrienden. We konden elkaar binnen
een paar dagen al ‘lezen en schrijven’. We deelden passie
voor muziek en andere kunsten. We deelden boterhammen en we bietsten om de beurt centen voor koffie. We
lachten ons suf om anderen en onszelf en we mailden

Je werd ziek. Het werken ging niet meer. Gelukkig zagen we elkaar regelmatig, bijna wekelijks. We stuurden
tussendoor berichten naar elkaar via alle mogelijke manieren, want tussen de tranen door moest er nog wel
gelachen worden. De laatste keer dat ik je zag was bij
jou thuis. Je zat naast je partner, we dronken rode wijn,
en luisterde naar Triggerfinger en Muse. Ik hoopte dat
deze avond eeuwig zou duren. Met een innige omhelzing namen we voor je deur afscheid. Ik liep vijf meter
de donkere nacht in en draaide mij nog éénmaal om. We
keken in elkaars ogen en wisten beiden dat dit voor het
laatst was. Ik draaide terug en richtte mijn hoofd naar de
hemel boven mij.
De handschoenen heb ik tot op de dag van vandaag
nooit gewassen. Ze ruiken wel een beetje vies, maar dat
boeit mij niet. Zomers zitten ze in mijn binnenzak, dicht
bij mijn hart. En als het koud wordt, dan trek ik ze met
liefde aan. Als mijn kouwelijke handen dan bedekt zijn,
en ik aanstalten maak voor vertrek, dan kus ik de rug van
mijn rechterhand en steekt daarna mijn vuist heel even
de lucht in. ‘Samen klaren we deze klus Cis. Vriendjes.
Voor altijd’.
				
Jan den Boer

Volg het nieuws
van Cafe de Waal op
www.facebook.com/CafedeWaal
www.facebook.com/eetcafe.dewaal

