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Italiaanse dag groot succes
Den Haag, 3 augustus 2014
Het bericht was al enige tijd
bij ons op de tuin aangeplakt:
‘Ciao tutti! Op 2 augustus zullen drie van onze Italiaanse
tuingenoten een grandioze
Italiaanse maaltijd bereiden.’
Ruim dertig tuingenoten werden
die middag disgenoten. En dat
het een succes was mag blijken
uit de foto’s die hierbij afgedrukt
koks, die al jaren op elkaar zijn
zijn. Binnenkort zullen er meer
foto’s elders op de website wor- ingespeeld en allen redelijk op
leeftijd zijn, was het een verrasden geplaatst.
sing de in de Italiaanse nationaDe deelnemers werden zo rond le driekleur rood, wit en groen
een uur of half vier op het terras feestelijk gedekte en met vlaggetjes in dezelfde kleuren overvan ons verenigingsgebouw
verwacht. De organisatie moest dekte tafels in een t-vorm aan te
de tafels helaas binnen dekken, treffen. Dat zal me een avondje
omdat Buienradar geen zeker- worden, met een gouden rand.
Tegen half vijf werden enkelen
heid kon verschaffen of het
moe in de benen van het staan
droog zou blijven. Het had gekund, maar dat is wijsheid ach- aan de statafels en wilden wat
zitten. Het borreluurtje had blijkteraf. Zelf kregen we geen tijd
om ‘droog’ te staan, want direct baar al teveel gevergd. Dat was
bij aankomst werd iedereen een dan ook het sein voor de andewelkomstdrankje in de handen ren om het terras te verlaten en
gedrukt. Dan even kijken wie er een plaatsje te zoeken aan de
allemaal zijn, voor een gezellig gedekte tafels. De koks raakten
praatje. Nieuwsgierig geworden hierdoor enigszins van de kook,
naar de vorderingen van de drie omdat hun prestaties nog in een
voorbereidende fase verkeerden. Maar professioneel losten
zij dit op door gelijk maar de
eerste gang uit te serveren:
een grote schijf overheerlijke en
zoete meloen met Italiaanse
ham. En om de tricolore op het
grote bord af te maken, nog een
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blaadje groene basilicum. Helemaal top!
Schrijver dezes had
zijn kleindochter van
drie te logeren gehad
en die zou om zeven
uur naar Nieuwegein
worden teruggebracht. Ook zij deelde
in de feestelijkheden.
Uit verlegenheid of
vermoeidheid, zij
raakte de tweede
gang: een overheerlijke pastaschotel amper aan. Zij ging zich
liever te buiten aan de soepstengels.
Om de koks hierna gelegenheid
te geven die dingen te doen die
ze moesten doen, toog iedereen
terug in de zwoele avondlucht,
waar ook nu de rode en witte
wijn weer rijkelijk vloeide.
Helaas, het werd bijna zeven uur
en de kleine meid moest naar
huis en naar bed. De koks gaven
nog vlug de volgende gang ‘voor
onderweg’ mee: enkele stukken
makkelijk te kauwen vlees. Wat
het dessert is geworden is mij
niet bekend, maar het zal vast
niet hebben ondergedaan voor
het voorafgaande.
Voor herhaling vatbaar!!
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