Varkensvoer
voor het volk!
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Jean! Opstaan!
Jean ging slaperig rechtop zitten.
Wat was er ook alweer vandaag? Hij wreef in zijn
ogen en direct daarna over zijn rammelende maag.
Jean, je komt te laat! riep zijn moeder nu.
O! Het was vandaag zijn eerste werkdag bij
Monsieur Parmentier. Zijn schouders zakten
meteen een flink stuk naar beneden.
Hier. Zijn moeder zette een kom waterige pap
voor hem neer.
Alweer? mopperde Jean.
Met het geld dat jij gaat verdienen, kunnen we
ons misschien wat meer veroorloven.

Maar waarom moet ik nou bij die geleerde gek
in dienst?
Jean! Zijn moeder keek streng.
Het is toch zo? Hij wil varkensvoer aan mensen
geven!
Iedereen probeert zijn steentje bij te dragen
in moeilijke tijden.
Moeilijke tijden … bromde Jean. Wij hebben
het moeilijk, ja. Maar de adel! En de koning!
Die hebben genoeg te eten, net als anders.
Hij lepelde zijn pap naar binnen, zette zijn hoed
op zijn bruine krullen, en trok de deur achter zich
dicht.

Wat fijn dat je er bent!
Een grote man met spierwit haar en een lang
gezicht opende de zware houten deur. Je komt
als geroepen!
Jean deed snel zijn hoed af en wreef zijn krullen
glad. Was deze vriendelijke man de geleerde gek
Parmentier? Hij liep achter de grote man aan
de gang in.
De chefs zijn al dagen bezig met het diner voor de
koning. Ik krijg zo de eerste gerechten om
te proeven!
Het diner? vroeg Jean. Maar ik was hier toch om
varkensvoer te verbouwen?
Meneer Parmentier stopte bij twee bruine deuren
met gouden klinken en draaide zich om. Hij keek
serieus op Jean neer. Hij zuchtte diep. Voordat
we naar de akkers gaan waar jij, eh, varkensvoer
gaat verbouwen, wil ik je eerst iets laten proeven.
Jean keek verbaasd. Proeven?

Hij zag Meneer Parmentier tevreden glimlachen.
Jean keek naar de overvolle tafel en dacht aan zijn
ontbijt van deze ochtend. Hij voelde zich kwaad
worden. Waar komt dit vandaan? zei hij. Hij
schoof zijn stoel naar achteren en stond op. Er is
nauwelijks eten te vinden in Parijs, maar de koning

Meneer Parmentier knikte, draaide zich om pakte
de gouden klinken en zwaaide de bruine deuren
open.
Jeans mond viel open. Voor hem stond een
meterslange tafel vol dampende schalen met,
met … Ja, wat was het? Hij kende de gerechten
niet, maar het rook zo verrukkelijk dat het bijna
pijn deed aan zijn maag.
Schuif aan, goede jongen! Meneer Parmentier
gebaarde naast hem. Hij schepte een volle lepel
uit de dichtstbijzijnde schaal op Jeans bord. Het
waren gele schijfjes bedekt met gesmolten kaas.
Hij had nog nooit zoiets geroken. Zo vol van
smaak, alsof hij al een hap had genomen door
een flinke teug op te snuiven. Jean nam een klein
hapje. De schijfjes waren zacht maar toch stevig.
En romig door de gesmolten kaas. In drie happen
had Jean zijn bord leeg.

en de adel krijgen dit!
Oh, er is wel voldoende eten, zei Meneer
Parmentier. Als je maar goed kijkt.
Jean keek verbaasd.
Ik denk dat het tijd is dat ik je de velden laat zien,
zei Parmentier toen.

Na een rit in de koets van Meneer
Parmentier stapte Jean uit bij een
gammel hek. Erachter begonnen
de velden met lage, groene planten
met daarin prachtige witte bloemen.
Lang geleden, tijdens de Zevenjarige
Oorlog, was ik gevangene in Pruisen,
begon Parmentier. Normaal overleef
je dat geen jaren. Maar wij kregen
elke dag bijzonder eten. Góed eten.
Meneer Parmentier wees over het
hek.
At u bloemen? vroeg Jean verbaasd.
Parmentier schudde lachend zijn
hoofd, opende het hek en groef
iets op uit de grond. Hij gooide het
naar Jean die het opving en verbaasd
opkeek. Aardappelen?
Meneer Parmentier haalde zijn
schouders op. Of varkensvoer,
zoals jij en de rest van het volk
het noemen.
Maar die zijn toch giftig voor
mensen?
Jij leeft toch ook nog?
Maar waren die gele, romige
schijfjes …?
Aardappelen!
Echt? Ze waren … verrukkelijk!
riep Jean.
Dat roep ik al tijden! De koning is
overtuigd en heeft me deze velden
aan laten leggen, maar het volk?
Hoe overtuig ik de mensen?
Jean keek over de eindeloze
bloemenzee. Maar dit is, dit is …
de grootste schat van het land!
U zou dit land net zo moeten
bewaken als het goud op Rue de
la Place! Dat wordt anders ook
gestolen!
Wat zeg je daar? Meneer Parmentier
ging rechtop staan. Schat? Stelen?
Jean rammelde aan het hek.
Iedereen kan hier zo overheen!
Je hebt gelijk!
Huh?
Ik moet hier een bord zetten! Schat
van de koning! Met bewakers! Dán
komen de mensen wel! Meneer
Parmentier wreef in zijn handen.
Geweldig idee, Jean!
Jean schudde zijn hoofd.
Meneer Parmentier was tóch
een geleerde gek …

Wil je meer info over de aardappel,
surf dan naar www.plattelandsklassen.be

