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‘The making of’
Indisch kookboek van Stien Boermeester
Het schrijven van dit kookboek heeft jaren gekost. Telkens weer werd er een
puzzelstukje gelegd in de familieverhalen en de boemboes van Stien en haar
moeder Paulina Isakh. Het vormgeven, voorkoken, stylen, fotograferen en
realiseren heeft bijna een jaar geduurd. Tijd, geduld, toewijding,
doorzettingsvermogen en ondernemerschap zijn hier de sleutelwoorden. Niet
voor niets is het zo mooi geworden. Vakwerk gemaakt door vakfreaks! Als u
benieuwd bent hoe dit project tot stand is gekomen, lees dan verder…..
Kerst 2016
Het idee om mijn Indische manuscript in professionele, mooi vormgegeven
editie uit te geven krijgt gestalte. Mijn familie is graag bereid een startbedrag
in te leggen om de kosten te dekken voor het maken van het prototype. Dit gaat
in zijn geheel besteed worden aan de fotografie en vormgeving. Het idee is, dat
dan alleen de drukkosten overblijven. Dit zal de verkoopprijs laagdrempelig
houden en blijft het dus voor familie, vrienden, collega’s en geïnteresseerden
‘te behappen’ om het boek aan te schaffen. Samen met Hilco vd Kraats wordt
een planning gemaakt voor fotoshoots, vormgeving en redactie. Op de linker
foto zie je mij aan de telefoon met oma Stien tijdens de eerste brainstorm.

Fotoshoots
In februari en maart organiseren we diverse fotoshoots. Deelnemende familie
leden hebben een (of meer) gerecht(en) thuis gekookt, leggen er de laatste
hand aan en/of denken mee met de styling en presentatie. Geweldig, er wordt
hard gewerkt. Na een feestelijke toast eten we de hele rijsttafel op! Tevens doen
we een fotoshoot bij oma Stien in het appartement, infomeel en op haar eigen
territorium. Familieleden sturen tips en historische foto’s in of komen met
attributen op de proppen, zoals de prachtige oude koffer van Edo van der Lek,
de zwager van Stien. Je zal later zien, wat een enorme bron van inspiratie deze
koffer is geweest! Puzzelstukjes vallen op zijn plek. Hoe toevallig is dan de
naam van mijn website: www.koffersvolrecepten.nl ?
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Presentatie concept ontwerp
Donderdagavond 20 april is er koffie mét spekkoek bij oma Stien in het
Dijkhuis. Vanwege de beperkte ruimte nodigen we slechts een klein gezelschap
uit voor een eerste presentatie over de voortgang van "the making of", laten we
wat moodboards en foto’s zien van gerechten, sfeer en kokerellen, die een
indruk geven van de stappen in de vormgeving, die tot nu toe door Hilco
gemaakt zijn. De “look & feel” en het ontwerp worden goedgekeurd.

Top! Dan gaan we door naar de volgende fase: fotoselectie, tekstredactie t.b.v.
opmaak in InDesign en voorbereidingen treffen voor de kick off van dit
onderwerp als examencasus. De eerstvolgende ‘family date’ is de verjaardag
van oma Stien in juni. Wij bieden haar dan de eerste concepten aan van het
totale kookboek, afgedrukt en al, inclusief het ontwerp van de kaft en wrapper.
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Examencasus
Gedurende de afgelopen weken zagen Hilco en Pascale het ontwerp groeien
naar een niveau, dat zichzelf ontstijgt. Alleen al de fotografie nodigt uit dit
kookboek grootser aan te pakken dan in eerste instantie bedacht was. De
standaard die Hilco heeft neergezet met zijn eerste concept, is niet mis te
verstaan. Ons docentenhart fluistert in, hoe gaaf het zou zijn om deze opdracht
te delen met onze 3ejaars studenten mediavormgeving, serieuze
examenkandidaten die afstuderen op een casus en het liefst een ‘echte’. De
grafische studenten zouden zich kunnen ontfermen over de tweede
ontwerpfase: de kaft, de wrapper, de inhoudsopgave + index, voor/nawoord en
de verhalen. De interactieve studenten ontwerpen dan een concept voor een
website, die we later in het proces misschien kunnen inzetten. Voor ons zouden
hun frisse blik en ideeën een mooie inspiratiebron kunnen zijn. En hoe tof is
het, om mee te werken aan een mediaproduct, waar dit keer ECHT iets mee
gedaan wordt? (En niet in een archief van het examenbureau terecht komt,
zoals meestal het geval is )
Meivakantie
In de meivakantie van 22 april t/m 7 mei werken we dus fulltime door aan het
kookboekproject: Pascale redigeert het manuscript voor opmaak in Indesign
en brengt orde in de ruim 5000 foodfoto’s en archiefmateriaal, dat door
diverse familieleden ingebracht is. Alle foto’s worden opnieuw bekeken,
geselecteerd en ondergebracht in mapjes met verwijzingen naar jaartallen,
gerechten, hoofdstukken en namen van kokkies. De foto’s moeten tenslotte
logisch opgeslagen en vindbaar zijn voor de vormgevers-in-spé….. Op zondag 7
mei liggen er 15 pakketjes met usb-sticks en uitgeprinte manuscripten klaar
voor de examenkandidaten.
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Kick off examenproject ‘Indisch kookboek’ Op maandagochtend 8 mei
vindt de kick off plaats van het examenproject "Indische koffers vol recepten"
voor 15 derdejaars studenten mediavormgeving op het ROC Rivor in Tiel.
Geflankeerd door een decor met de stapel oude koffers, kookboeken, batik
doeken, specerijen én de tjobèk nemen we het publiek mee naar het Indië van
de jaren 20. Gunnen we een blik in de familiegeschiedenis, waarbij wilskracht,
liefde, familieband en een nieuw begin centraal staan. De originele tjobèk van
mama Paulina als symbool van de Indische gerechten, die onze families altijd
weer samen bracht, pronkt op de voorgrond. Glenn, de oudste zoon van Stien
(mijn vader), is namens de familie aanwezig en neemt met gemak een deel van
de presentatie op zich. Directie, docenten en studenten zijn onder de indruk!
Na een korte vragenronde gaan de studenten aan de slag. Ze vinden het erg
spannend om voor een ‘echte’ opdrachtgever te werken.

Gesprek over eerste concept ontwerp examencasus
Half mei tonen de grafische studenten de eerste conceptideeën voor de kaft,
wrapper, voor/nawoord, inleiding, inhoudsopgave + index en verhaallijn. De
interactieve studenten presenteren het eerste concept voor een website in
Wordpress. Dit klantengesprek wordt door mij (als docent Nederlands)
beoordeeld. De vormgevers hebben hier nog eens de gelegenheid om vragen te
stellen aan de opdrachtgever, wensen en verwachtingen te toetsen en zo nodig
het concept bij te stellen. Spannend! (Ze zijn overigens allemaal geslaagd.)
Presentatie eindproduct
Eind mei vindt de oplevering plaats. De jongste zoon, kleindochter en achterkleindochter van Stien zijn dit keer aanwezig als vertegenwoordiging van de
familie (opdrachtgever), want mijn rol als docent Nederlands is het beoordelen
van hun vaardigheid in het presenteren van het eindproduct. De studenten
informeren de opdrachtgever over hun keuzes en nemen hen mee in het proces
van ontwerpen en vorm geven. Het is de bedoeling, dat ze hen overtuigen, dat
de aangeboden creatie perfect aansluit bij de wensen en verwachtingen.
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Het werd een gedenkwaardige ochtend met een hoog kippenvelgehalte. Hier en
daar werd van ontroering een traantje gelaten. En niet door de studenten 
hoewel die stijf stonden van de zenuwen! De opdrachtgevers waren zo geraakt
door de mooie ontwerpen, het terugzien van dierbare foto’s en eigengemaakte
gerechten in prachtige vormgeving, dat ze er soms stil van werden. Chapeau!

www.koffersvolrecepten.nl

Koffers vol recepten

recepten en gerechten van de wereld

Nieuwsbrief
The making of……
Kookboek voor oma Stien Boermeester
‘Indische koffer vol recepten’

Verjaardag oma Stien
In juni vieren we de 94e verjaardag van Stien. In de tuin praten Hilco en
Pascale met moodboards en foto’s de hele familie bij over de voortgang van het
kookboek. Oma Stien zit vooraan en geniet. Laat zich verrassen. De beste
boeken en wrappers zijn uitgeprint en ter inzage neergelegd. Iedereen mag
bladeren, kijken en vragen stellen. Er komen goede tips voorbij. Het concept
van student Wendy van Mourik sluit het beste aan. Zij gaat mee werken aan de
afronding van het boek. Vervolgens zet ieder een meegebracht gerecht op tafel.
Eten! De rest gaat in bakjes mee naar huis. Wat een heerlijke gewoontes heeft
deze familie toch…
Op schema: september prototype – oktober eerste druk
Wendy verwerkt in de zomervakantie alle teksten op InDesign. Samen met
Hilco en Pascale worden de puntjes op de ‘i’ gezet. Eind september printen we
het definitieve prototype. Half oktober worden we uitgenodigd bij de drukkerij
om te zien hoe het boek ter perse ging. Heel indrukwekkend: enorme machines
en een ingewikkeld productieproces! Wat een bak om je eigen katernen te zien
liggen naast stapels van topauteurs als Arthur Japin!

We gaan dan mooi gelijk op met het officiële circuit. Nieuwe kookboeken
worden meestal in de maand november gelanceerd om mee te kunnen lopen in
de decembermaand. Michael Boermeester biedt zijn bedrijfslocatie aan voor
een feestelijke lancering in november: The Hospitality Factory te Rotterdam,
de mooie voormalige Limonadefabriek aan de Rotte. Ook bij oma Stien thuis
worden wat bijeenkomsten gepland, zodat niet alles tegelijk komt. Terwijl de
drukpers draait, worden voorbereidingen getroffen voor de lancering en
ontvangen naaste familieleden en vrienden een uitnodiging. Oude kennissen
van oma Stien worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Nu de maten van het
boek bekend zijn, kan de wrapper afgemaakt worden. Collega Mooniek
ontwerpt de banners en Wendy buigt zich over posters en Facebook.
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Lancering
Er wordt een zakelijke rekening geopend bij de Rabobank en een goede
financieel adviseur gezocht. Persberichten zijn geschreven en boekhandels
bezocht. De feestlocatie wordt bezocht en snode plannen zijn gesmeed voor een
hilarische noot aan het programma. Kort voor de lancering worden de pallets
met boeken geleverd en lijkt Koffers vol recepten officieel getransformeerd
tot uitgeverij en distributiecentrum.

Pers
Het AD plaatst donderdag 16 november een mooi artikel over het kookboek,
dat eerst online gepubliceerd wordt, maar in de zaterdageditie paginagroot de
aandacht trekt van vele geïnteresseerde lezers. Op vrijdag 24 november a.s.
krijgt wethouder Johan Gadella een exemplaar door Stien uitgereikt als hij
haar thuis met een bezoek vereert. (Oma denkt: “O jee, wat moet ik aan?’)
Bestellen?
We kunnen ons voorstellen, dat meer mensen dan alleen familie en vrienden
geïnteresseerd zijn: een luxueus vormgegeven kookboek van 20 x 26,5 cm. en 3
cm. dik, harde kaft, leeslinten, kapitaalband en 208 pagina's met verhalen,
recepten en foto's, zowel historische prenten uit de Indische koffer als actuele
foodfotografie. Neem contact op via email: pascale@koffersvolrecepten.nl of
bestel via de website koffersvolrecepten.nl. Inmiddels is ook de aansluiting met
het Centraal Boekhuis een feit. The Read Shop, Bruna en toonaangevende
boekhandels in Midden-Nederland en de Randstad bieden het boek al aan! 
Hartelijke groet!

Pascale
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