
GELDERMALSEN Vorig jaar publi-
ceerde Pascale van Onselen uit Me-
teren het kookboek ‘Indische koffer 
vol recepten’. Samen met haar oma 
Stien, die in 1955 vanuit het toen-
malige Nederlands-Indië naar Ne-
derland kwam, vulde ze het boek 
met familierecepten en verhalen uit 
het oude Indië. Het vormgeven, sa-
men met MBO studenten van ROC 
Rivor in Tiel, en het laten drukken 
heeft daarna nog bijna een jaar ge-
duurd. Mede dankzij de vele voorin-
schrijvingen was het kookboek al 
snel aan een herdruk toe.
 
Op 24 april komt de schrijfster in de 
bibliotheek in De Pluk in Gelder-
malsen vertellen over het hele pro-
ces van het samenstellen van een 
boek en het vervolgens uitgeven in 
eigen beheer. Voor iedereen die zelf 
een boek zou willen uitgeven belooft 
dit een leerzame avond te worden. 
Zo richtte Pascale van Onselen, in 
het dagelijks leven docent van ROC 
Rivor, haar eigen uitgeverij ‘koffers 
vol recepten’ op. Hiervoor werd zij 
door Rabobank West Betuwe verko-
zen tot ‘starter van het kwartaal’. Zij 
viel op, omdat de vormgeving van 
haar boek een examenproject van 
studenten mediavormgeving van 
het ROC Rivor werd. ,,Mijn collega 
Hilco van de Kraats maakte prachti-
ge food foto’s voor het boek en kwam 
op het idee dit project te delen met 
onze studenten. Die maakten voor-
stellen voor de layout en gebruikten 
daarvoor zo’n duizend stuks voor-
geselecteerde en benoemde foto’s. 
Op ROC Rivor werken we het liefst 
voor echte opdrachtgevers, dat wer-
den in dit geval mijn vader, zus en 
oom. Eind mei presenteerden de 
studenten hen hun ideeën. Op de 
verjaardag van oma Stien werden 
die aan de hele familie getoond. Uit-
eindelijk kozen we het voorstel van 
Wendy van Mourik uit Tuil. Samen 

met haar heb ik in de zomervakantie 
het ontwerp voor het boek gemaakt. 
Wendy staat dan ook als vormgever 
in het boek vermeld. Met dat boek in 
de hand kon ze solliciteren en heeft 
ze ook een mooie baan als vormge-
ver gevonden.’’
Waarom een boek met recepten? 
,,Ik heb lange tijd in het buiten-
land gewoond en gewerkt en ook 
Nederlandse les gegeven aan an-
derstaligen. Eten verbindt. Koken 
en gastvrijheid leggen vaak de ba-
sis voor vriendschap en begrip als 
je uit verschillende culturen komt. 
Eerder maakte ik al een boekje 

met recepten toen ik in Kerkdriel 
werkte in het kader van laaggelet-
terdheid. Veel cursisten hadden een 
buitenlandse achtergrond. Ik vroeg 
ze allemaal iets te eten mee te ne-
men en er iets over op te schrijven. 
Daar hebben we een boekje van ge-
maakt, ieder met ruimte voor een 
eigen verhaal. De gemeente Maas-
driel betaalde en op de dag van de 
Alfabetisering is het uitgereikt aan 
de wethouder. Het had een simpel 
ringbandje maar het was helemaal 
tof. De cursisten waren er trots op. 
In 2016 heb ik voor ROC Rivor een 
boek geschreven over de ervarin-

gen van leerlingen op leer/werkreis 
in Oeganda, gecombineerd met re-
cepten. Dit keer wilde ik het echter 
op een andere manier aanpakken 
en het samen met studenten doen. 
Uiteindelijk besloot ik zelf een uit-
geverij te beginnen. Ik wilde geen 
concessies doen aan de vormgeving 
en de kwaliteit van het papier. Daar-
naast moet het boek betaalbaar zijn. 
Dat is gelukt.’’
Meer weten over ‘The making of 
Indische koffer vol recepten’? Kom 
dinsdag 24 april van 20.00-21.30 uur 
naar de bibliotheek in De Pluk. Toe-
gang € 5,- (graag gepast betalen).

 

BINNENSTAANDER
Over verjaardagen en 
koetjes en kalfjes

Ik heb een hekel aan verjaardagen. 
Niet zo zeer omdat ik ouder word, 
maar aan het vieren ervan. 
Misschien moet ik dat even 
nuanceren: ik heb een hekel aan 
van die grote verjaardagvieringen, 
met familie, vrienden en beken-
den, waarbij allerlei mensen in een 
kring op een stoel zitten en de 
hele middag of avond op diezelfde 
plek blijven zitten, er hapjes 
worden rondgedeeld en je de 
jarige bijna niet spreekt. Iedereen 
luistert met elkaars gesprekken 
mee en daardoor gaat het meestal 
nergens over. Vroeger was het 
buiten meestal het gezelligst bij 
de rokers, daar kon je wat vrijer 
rondlopen, weer of geen weer. 
Maar wie rookt er tegenwoordig 
nog? En de keuken was ook een 
favoriete plek, maar daar werd ik 
nog wel eens uitgezet wegens 
gebrek aan ruimte. Wij vieren onze 
verjaardagen wel elk jaar in kleine 
kring, lekker gourmetten en 
kletsen. Eens in de vijf jaar pakken 
we het groter aan. Dat doen we 
dan buitenshuis, in een kroeg, 
theetuin of bierbrouwerij. Lekker 
makkelijk, dan hoef je zelf niet 
steeds heen en weer te rennen 
met drankjes en hapjes. Je hoeft 
niet van alles in huis te halen, 
waarvan de helft over blijft omdat 
iedereen nou net een glas van die 
ene fles cassis of rosé wil die je 
toevallig nog had staan. Je hebt de 
tijd om je gasten te spreken en zelf 
een leuke middag te hebben. Voor 
de meiden vieren we het trouwens 
wel ieder jaar, inclusief kinder-
feestje. Als je jong bent, zijn 
verjaardagen heel belangrijk. Zij 
tellen echt nog af wanneer het 
zover is. Vooral de jongste: “Eerst 
ben jij jarig, en dan ik. Dan ben ik 
vijf. Hoe lang duurt dat nog?” 
“Vier maanden, schat.”
Ik heb het niet van een vreemde, 
mijn ouders hielden er ook niet 
van. Ik denk wel eens dat ik door 
het gebrek aan kring-verjaardagen 
in mijn jeugd niet zo goed ben in 
koetjes en kalfjes-praat. Van die 
uitwisselingen over het weer, het 
nieuws, de tuin, tv-series, de 
gezondheid van de achterbuur-
vrouw en de aanbiedingen in de 
supermarkt. Ik praat graag, maar 
wil ook graag dat het ergens over 
gaat. Ik ga met gesprekken liefst 
snel de diepte in. Maar dat kan 
niet altijd en dat lukt ook niet met 
iedereen. Ik zit soms met verba-
zing te luisteren naar mensen die 
voor mijn gevoel zomaar uit het 
niets een uitgebreid verhaal over 
hun werk, hobby of kinderen gaan 
vertellen. Zonder dat iemand er 
ook maar naar vraagt. Nou lijkt 
dat me best een handige vaardig-
heid. Komt altijd van pas, in de 
koffiepauze op het werk, op het 
schoolplein of in de kroeg. Daar 
word ik nog wel eens vreemd 
aangekeken als ik iemand weer 
probeer door te zagen met al mijn 
vragen. Dus ik ben gewoon eens 
wat gaan oefenen. En wat merk ik: 
er is niemand die zegt “waarom 
begin je daar nou ineens over?” 
Mensen praten gewoon gezellig 
mee. Dus ik als ik binnenkort spon-
taan tegen jou over het weer 
begin, of die leuke serie die ik 
gisteravond zag: ik ben aan het 
oefenen met die koetjes en kalfjes. 
Ik vind het soms nog best lastig. 
Help me maar even.

 
Martine 
Eerelman-Han-
selman

Indische koffer vol recepten

 p Dankzij haar professionele aanpak koos Rabobank West Betuwe voor Pascale van Onselen als starter van het kwartaal. 
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Lakenvelders Beesd dansend naar buiten
BEESD Op Landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt in Beesd gingen donder-
dag 12 april de Lakenvelders weer naar buiten. De hele winter hadden deze 
prachtige koeien op stal gestaan dus waren zij dolblij dat ze de wei weer in 
mochten. Dat uitten zij met gekke, wilde sprongen; een echte koeiendans!

Het Betuws Dagorkest wil 
groeien
TRICHT Iedere week repeteert een 
leergierige, enthousiaste groep mu-
zikanten op de vrijdagmiddag in het 
Dorpshuis van Tricht: het Betuws 
Dagorkest. Het is een orkest met de 
samenstelling viool, cello, fluit, kla-
rinet, saxofoon, gitaar, piano en 
slagwerk. Ook is er een jonge zange-
res met een prachtige stem. Onder 
de enthousiasmerende en vakbe-
kwame leiding van Bart van den 
Goorbergh is er muzikaal een enor-
me sprong voorwaarts gemaakt. 
Partijen worden waar nodig ‘op het 
lijf geschreven’ door Bart. Het re-
pertoire is zeer divers en bevat naast 
klassieke muziek ook wereldmu-
ziek, en soms een mooi gearran-
geerd popnummer.
Na een paar jaar muzikaal groeien 
in de luwte wil het orkest nu groter 
worden. Er zijn op dit moment 15 le-
den en dat kan groeien met zo’n 10 

leden. Individuele aandacht blijft 
dan mogelijk en tegelijk krijgt het 
orkest zo meer ‘body’. Vooral enigs-
zins gevorderde strijkers die nog 
niet toe zijn aan het spelen in een 
goed amateur strijk- of symfonieor-
kest kunnen veel leren in het orkest. 
Blazers zijn ook welkom.
Het repeteren op vrijdagmiddag 
blijkt niet ideaal te zijn voor poten-
tiële geïnteresseerden. Daarom zou 
het best kunnen dat het orkest die 
repetitietijd gaat veranderen. Het 
orkest wil groeien en gaat opnieuw 
kijken wat de beste tijd is om te re-
peteren. Blijft het een Dagorkest of 
wordt het toch een Avondorkest? 
Wellicht is repeteren op een och-
tend de beste optie. Het orkest heeft 
de intentie om iedere week te re-
peteren. Aanmelden: Bart van den 
Goorbergh, 06-55544418, bvdgoor-
bergh@gmail.com
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Lezing over de huiszwaluw in Stroomhuis
NEERIJNEN Op donderdagavond 26 
april is er in Stroomhuis een lezing 
over de huiszwaluw. De avond wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met IVN West-Betuwe, Sovon en 
Vogelbescherming.
 
De huiszwaluwen horen bij de 
mensen, ze maken hun nestjes aan 

huizen in dorpen en steden. Als 
er maar genoeg klei in de buurt te 
vinden is om hun nest te bouwen. 
Maar het gaat niet goed met de huis-
zwaluw. Ze kunnen wel wat extra 
bescherming gebruiken. Daarom is 
2018 uitgeroepen tot het Jaar van de 
Huiszwaluw.
Deze avond is bedoeld voor ieder-

een die meer wil weten over deze 
bijzondere vogels. Tijdens de avond 
wordt van alles verteld over de huis-
zwaluw: hoe ze leven, wat ze eten, 
hoe ze foerageren, hun prachtige 
nestjes bouwen en broeden. Ook de 
mogelijke oorzaken van hun achter-
uitgang komt aan bod. De bezoekers 
krijgen informatie over de manier 

waarop ze de huiszwaluwen kun-
nen beschermen en hoe ze even-
tueel mee kunnen werken aan het 
onderzoek van Sovon naar de huis-
zwaluw.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. 
Info: www@stroomhuisneerijnen.
nl. Stroomhuis is gelegen aan Van 
Pallandtweg 1, Neerijnen.
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