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voegen die de wandeling begeleiden.

Onderweg zien we vliegende violen hangen

in het park. Kunst? “Ja. Om de twee zomers

mogen kunstenaars hun ding doen in het

arboretum. Dit jaar hebben ze mij gevraagd.

Ik was naar het park komen kijken en kon

niet meteen iets bedenken. Op weg naar huis

zag ik een wit restaurant waarop ‘Rest

’t Gesprek’ stond. Dat woordje ‘rest’ intrigeer-

de me. Zou er ook een restaurant dat ‘Rest’

heet bestaan, en wat zou je daar dan kunnen

eten? Toen dacht ik aan hoeveel restjes wor-

den weggegooid: als we daar nu eens mee

zouden koken?”

Het Rustige Restjesrestaurant was geboren.

“Eerst wilden we kliekjes bij mensen thuis

verzamelen: een restje puree, een koteletje…

Om te testen of alles nog eetbaar is, wou ik

aan de mensen van de universiteit van Wage-

ningen vragen of ze live controles konden uit-

voeren: je steekt een reageerbuisje in de

puree en hup, je weet een minuut later of die

nog geschikt is voor consumptie. Maar, zei-

den de wetenschappers, het duurt soms een

week voor je de resultaten hebt. We zijn dus

van de kliekjes afgestapt, en voor de nog niet

bereide resten gegaan: wortels die nog in de

koelkast liggen, een half pak pasta dat al

maanden in de kast staat… Ook bij restau-

rants, bakkers en groentewinkels klopten we

aan. De courgettes die we vandaag gekregen

hebben, komen van een biogroentewinkel: ze

zijn nog perfect verkoopbaar, alleen was er

overschot omdat veel mensen een ronde cour-

gette niet kennen. En dus niet kopen. Onbe-

kend is onbemind…”

Dat geldt ook voor het varkensoor en de bij-

voet die Betsie en Anja aan het plukken zijn.

“Het varkensoor kan in een slaatje, maar

geeft ook een licht zilte smaak aan de soep”,

vertellen ze, terwijl de hele groep haar mand-

je vult met de kleine blaadjes die ze vinden

op de Rijnoever. De kinderen zijn vooral

onder de indruk van de eetbare bloemen

(margrietjes) en van de moerbeibessen die ze

met de hulp van hun ouders uit de lage

boompjes plukken. Af en toe komen we tij-

dens onze kruidenspeurtocht ook kunstwer-

ken tegen – verdronken beelden onder het

gras, een bidtentje vol bloemen, een geur-

kunstwerk van Peter De Cupere – en voor je

het weet, is de mand vol en begint de maag te

knorren.”

Sociale piramide
Nadat we ons mandje hebben afgegeven, moe-

ten we helaas nog tot 14 uur wachten op het

eten. We gaan even in de zon zitten, aan de

eettafel. Alhoewel tafel… Het is een piramide

van picknicktafels van 7,5 meter hoog die

Martijn in het gras heeft neergezet. “Een pick-

nicktafel kent iedereen, je vindt ze overal

langs de weg, op pleinen, in parken. Ik wou

die tafel transformeren tot iets spectaculairs.

Vandaar de piramidevorm. En ook, als men-

sen erop klimmen om hun restjesdiner op te

cuisinemet restjes

PIRAMIDE VAN PICKNICKTAFELS

‘Je moet hulp vragen om naar
boven of beneden te gaan. Zo

beginnen mensen die elkaar niet
kennen met elkaar te praten.’


