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Beren en burlen
Zo’n twee millennia geleden waren alle lage landen bezet door het leger van de Goten.
Alle lage landen? Neen: een kleine nederzetting op Terra Alta, de wierde Milnsom op de
westoever van de woeste Mare Fivel, bleef moedig weerstand bieden.
De bewoners, slechts gekleed in berenpelzen, wildewolvenvellen en op hun harses een
helm met havikenveren, waren onoverwinnelijk dankzij de miraculeuze spijsbereiders
van de taveerne genaamd ‘In Falco’, een topaccommodatie.
Deze jonge virtuozen bereidden in hun ketels, gestookt op oliën en gassen die spontaan
uit de gronden brandden een toversoep volgens geheime receptuur van Magimax
Montis, wierdeleider en tevens behept met druïdetalent.
Dagelijks hielden alle stamleden een bacchanaal waarbij ze van tevoren een volle
ossenhoorn dronken van die beresterke soep waarin onder andere blaarkoppenuier,
bizonentrecote en ballen van burlende edelherten; alles van de lokale
streekproductenmarkt dus biologisch avant la lettre. Daarna volgden grenzeloze
hoeveelheden waddenvarkens, wild zwijn en vergeten groenten zoals kardoen, brave
hendrik et cetera. Alles weggespoeld met onder meer cider, berenburg alsmede mede.
Gesterkt door soep en sterkedrank gingen de druistige dronkenlappen scheep bij het
lumieren19 van de dag. De visserij was zeg maar echt hun ding. Onze rouwdouwers
haalden op de Fivelzee ontiegelijk veel bakkeljauw en sliptong binnen. Goudgeld mee te
verdienen en roofwaar van heb ik jou daar!
Maar hoe vaak ook de Goten met hun flottielje trachtten de Milnsommers te beroven,
zij werden horendol en gallisch van onze oppermachtige vrienden die, evenals hun
Gallische kompanen Asterix en Obelix bijwijlen slechts één ding vreesden: niet de
hemelval, niet het uiteensplijten van de zee op Bijbelse wijze, maar dat de aarde onder
hen zou schokken en sidderen. Maar is angst geen slechte raadgever?
Bovenstaande is slechts een broodjeaapverhaal, in een ideeëloze bui op een blocnoteje
gecomponeerd op een doorsneemiddag in oktober, en met veel plaisanterie
gedeclameerd door uw CvdK.U mag daar straks in groten getale voor applaudisseren,
voordat u aan het druivennat of andere lafenissen gaat.
Ter zake nu. ‘In de Valk’ te Middelstum is als een feniks herrezen en heeft weer een
klassekeuken, zonder klassengeest en met een potentiële sterrenkok. Geen moleculaire
liflafjes maar eerlijk dikkedakken.
Een plek waar je iemand kunt fêteren op een mooi dinertje, ook op Franse maaltijdtijd.
Een plek voor Ommeland en Stad. Zelfs Goten zijn nu welkom, maar die krijgen coûte
que coûte nog steeds geen soep.
Saluut en ave!

