
   Dinsdag 15 maart 2016 

 

 

   Patattenman! 

 

 

 

Het was een dikke maand  geleden dat we nog “au grand complet” waren. Redenen liggen 

voor de hand. Tussen ons zijn er enkele wereldburgers, die om de haverklap op reis gaan en 

dat nog gedurende lange tijd. Geen probleem hoor! Groot gelijk hebben ze! Anderen kampen 

dan weer met gezondheidsproblemen. Nog even vermelden dat onze voorzitter opgelucht 

was omdat de lange renovatie van zijn huis achter de rug was. Wij wachten ongeduldig op de 

openingsreceptie. 

Maar vandaag waren ze er allemaal. Zal wel iets te maken gehad hebben met het 

verjaardagsfeest van Jokke. 62 is hij geworden, zijn baard 32. Jokke had voor deze les zelf het 

menu opgesteld. En dat was een hele boterham. De geestrijke drank die hij ter traktatie 

aanbood was het menu meer dan waardig. Waarvoor dank. 

 

Ondanks het feit dat Jokke een carnivoor is, had hij tweemaal voor vis gekozen. Een applaus 

waard. Herman was pas terug uit Vietnam. Hij wou daar gaan kijken naar de oorlog tussen 

Noord en Zuid Vietnam, maar die was al lang voorbij. Hij had beter eerst contact opgenomen 

met onze oorlogsdeskundige Pirre. Die noemde daar de naam van een stad waar ik nog nooit 

van gehoord had. Daar was een bom opgevallen van de Vietcong  met duizenden slachtoffers 

als gevolg. Die van Nonkes had daar wel wat Vietnamees geleerd en zong “Happy Birthday” 

dan ook in die taal: “King ka waki shin cong … enz.” Voor de geïnteresseerden melden we ook 

nog dat je nu zonder problemen van noord naar zuid Vietnam  kan reizen. Voilà de 

geschiedenisles is voorbij. 

Benny kwam pas later binnen omdat hij de mail van onze voorzitter niet ontvangen had. Dat 

zijn de gevolgen van de vooruitgang van de techniek ofwel had Julien geen postzegel op de 

mail geplakt! Ondertussen had diezelfde Benny wel een grote spieringkotelet en een hoop 

aardappelen achter de kiezen. Of zijn verteringsstelsel ons menu van vandaag nog aankon 

laat ik aan de verbeelding over. Maar morgen mag de Firma Schepers zeker een sterke jongen 

op de werkvloer ontvangen. Wij verwachten dan ook sponsoringgeld. 

 



Ondertussen was iedereen aan het werk. En dat was er genoeg. Jokke had gekozen voor een 

viergangen menu. En ik kan jullie nu al zeggen dat het serieuze “corridors” waren. Beelden 

zeggen meer dan woorden !!! 

 

 

 

 

 

 

 

         Zalmtartaar met roomkaas en bieslook.    Aspergesoep 

 

 

 

 

 

 

 

Kabeljauwhaasje met waterkers puree, spekje en kwarteleitjes   Trifle met exotisch fruit 

Ik gebruik nu een kleiner lettertype om het ganse verslag op één blad recto - verso te krijgen. Efficiëntie heeft 

hier de bovenhand. Achter het voor ons bekende vensterraam stonden Herman en Jokke te delegeren hoe 

men het hoofdgerecht moest klaarmaken. Zijzelf stonden daar met een glas wijn in de hand. Je kan het niet 

geloven! Roger beweerde dat het eten elke les lekkerder werd. Normaal denk ik. Erger zou zijn als het 

slechter werd. Onze levensgenieter “genoot” ervan. Ik trouwens ook. Op de gerechten viel niets aan te 

merken, vooral het hoofdgerecht was subliem. De foto hierboven alleen doet je al watertanden. Er was toch 

één opmerking en die kwam van die van Nonkes. Hij zou een patat in de aspergesoep gedaan hebben. Hij 

doet in elke soep patatten, een echte patattenman. 

Jokke had ook nog een taart voorzien voor bij de koffie, maar daarvoor werd gepast. De film “La grande 

bouffe 2” komt dus niet in première. 

Jokke, Julien L., Herman en ikzelf genoten nog na in de “Argus”. Daar werd er gepalaverd over de “sixties” en 

onze turbulente jeugdjaren. Er werd gesproken over de bonsteeg, de winning van Higuet, Flora van Doike, 

Mady van Koejan, Weetes, Koek, de Monti van Alken, de rashaan van Berres, tuborgs, een NSU  Prins, 

vechtpartijen tijdens studentenbals, Madame Jeanne, Den Ti  en nog veel meer. Ik kwam alleen tot de 

conclusie dat wij toen geen sikkepit beter waren dan de jeugd van tegenwoordig. Toen wij de Argus verlieten 

kon de baas achter ons sluiten …. Moet daar uitleg bij? 

Miauw 


