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Bloemkoolsalade met zwarte 
olijven voor 2 tot 4 personen
Soort gerecht: bijgerecht, salade vegetarisch
Bereiding: ongeveer 25 minuten

Wat hebben we nodig:
1 bloemkool of (broccoli)
zeezout
versgemalen zwarte peper
40 hele zwarte gezouten olijven 
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel witte wijnazijn
1 theelepel gedroogde chilivlokken
2 bosuitjes, fijngesneden
2 hardgekookte eieren
2 theelepels peterselie
1 teentje knoflook

2018 is van start gegaan. Ik wens iedereen een gezond, gezellig en vooral leuk nieuwjaar. Ga genieten 
van de fijne dingen die op jullie pad komen! Deze maand een salade van een bekende Italiaanse chef, 
namelijk Giorgio Locatelli. Deze salade bevat bloemkool, wat wij als Nederlanders bijna nooit verwer-
ken in een salade. Soms moet je gewoon iets nieuws proberen!

Bereiding zoals Locatelli het doet:
Neem 4 eetlepels bladpeterselie en 1 teen gepelde 
knoflook. Leg de knoflook op een snijplank en wrijf de 
teen met de platte kant van een keukenmes tot een 
pasta. Strooi de peterselie erover en hak deze op de 
plank fijn waardoor de smaken goed mengen.
Verdeel de bloemkool in roosjes. Breng een pan met 
gezouten water aan de kook en blancheer de bloem-
koolroosjes 2 minuten, giet ze af en laat ze afkoelen. 
Laat de olijven uitlekken en dep ze droog. Halveer de 
olijven en verwijder de pit. Klop voor de dressing de 
olijfolie en azijn in een kommetje door elkaar en roer 
de chilivlokken erdoor. Doe de bosui en olijven in een 
schaal, voeg de bloemkool toe en schep de dressing 
door de salade. Bestrooi met hardgekookt ei en het 
peterselie-knoflookmengsel. Voor de niet-vegetari-
ers: voeg 6 gezouten ansjovissen toe.

Weetje:
Ik vind het af en toe leuk om een recept van een 
bekende chef-kok te gebruiken. Giorgio Locatelli is 
een Italiaanse chef-kok die al ruim 25 jaar in Engeland 
woont. Hij is in 1963 geboren in Corgeno, Noord-
Italië. Hij is meerdere malen met een Michelinster 
bekroond engespecialiseerd in traditionele Italiaanse 
gerechten. Een bekend kookboek van hem is ‘Made 
in Italy’.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

De op initiatief van de Historische Vereniging 
georganiseerde tentoonstelling is woensdag 17 
december officieel geopend. In vitrinekasten 
in de hal van het gemeentehuis van Zaanstad 
presenteren zich acht Westzaanse musea. Het 
geeft een aardig beeld van de musea die ons 
kleine dorp rijk is. De deelnemende musea zijn 
Brandweermuseum, Gallery of Dreams, Loodgie-
tersmuseum Van ’t Kaar, Schaatsmuseum, Sinter-
klaasmuseum, Stichting Lettergieten, Stichting 
Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt en Wil-
lem Jansen Stichting.
Tijdens de opening gaven de verschillende 
museumeigenaren een korte toelichting op het 
ontstaan van de collecties. In die toelichting 
klonk ook de oproep om na te denken over het 
voortbestaan. Openstelling en het bijhouden 
van de collectie rusten veelal op de schouders 
van de initiatiefnemers. De toevoeging ‘senior’ is 
op velen van hen van toepassing. 
De Historische Vereniging ziet de musea als 
onderdeel van het historisch bezit van  Westzaan. 
In die hoedanigheid wil zij ook een verbindende 
factor zijn. Maar het is duidelijk dat er mensen 
uit de Westzaanse samenleving nodig zijn om al 
dit bezit te onderhouden. Dat geldt ook voor de 
documenten en objecten in het archief van de 
Historische Vereniging. Veel daarvan is nog niet 
gerubriceerd en ingedeeld. Daarom een oproep 
aan alle Westzaners om na te denken over een 

bijdrage hieraan. Bent u geïnteresseerd in de 
Westzaanse cultuur en geschiedenis? U kunt 
daarin op mooie wijze projectmatig een bijdrage 
verlenen. Dus geen permanente bestuursfunc-
tie, maar gewoon het inzichtelijk maken van een 
deel van het archief. Bent u klaar, dan stopt u 
of kiest voor een nieuw project. U krijgt goede 
instructies over de bedoelingen en de vastleg-
ging.
Graag doen wij een oproep aan u om verdwenen 
erfgoed aan het licht te brengen. Bezit u dat of 
weet u waar het zich kan bevinden, dan horen 
wij dit graag. U kunt mailen naar:secretarishvw@
westzaan.nl of voorzitterhvw@westzaan.nl.  
Let op, dit zijn nieuwe e-mailadressen.

Peter Huisman

Westzaanse expositie
in stadhuis

Martien Roos geeft bij de opening in het stadhuis toelichting 

op de vitrine van Stichting Bodemvondsten Kok-Voogt.

‘De rijkdom van
de eenvoud’
Schilderijen en tekeningen van Jaap Kaal 

Op zaterdag 10 februari opent om 15.00 uur op 
initiatief van de Stichting Jaap Kaal bij Galerie 
Staphorsius een boeiende verkoopexpositie 
van werken van Jaap Kaal(1893-1960). Kunst-
historicus en kenner van de Zaanse kunst Henk 
Heijnen zal de expositie inleiden. De aangebo-
den schilderijen en tekeningen komen uit de 
nalatenschap van de schilder, waaronder ook 
werken die tientallen jaren niet meer voor het 
publiek waren te zien. Kaal was een tijd- en 
streekgenoot van Willem Jansen.
‘De rijkdom van de eenvoud’ is te zien van zater-
dag 10 februari tot zaterdag 17 maart. Open 
dinsdag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. Ook op 
zondag 11 februari 
13.00 tot 17.00 uur.

Jaap Kaal ‘Herfstpark’ 1957/8,

 olieverf op doek, 75,5 x 63 cm.




