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HUISKOS is Herman Lensing se sesde kookboek en volg op die uiters suksesvolle Dit Proe
Soos Huis (Human & Rousseau), wat in 2019 verskyn het en in 2020 benoem is deur die SA
Boekpryse vir beste niefiksieboek. HUISKOS vertel – in sy eie woorde – die storie van Herman
se 34 jaar op hierdie aarde. Anders as in sy ander boeke deel hy hierdie keer ook resepte wat hy
by sy vriende leer ken het en by mense op vele reise deur Suid-Afrika.HUISKOS bevat meer as
80 resepte, van ontbyt tot hoofgeregte, van bykosse tot vleisgeregte, van koeke, koekies en
beskuit tot nageregte (soos trifle, roomys en selfs basaarpoeding). Elke hoofstuk weerspieël
Herman se liefde vir kos en vir mense, met staaltjies waarin jy jou kan verkneukel. Dis alles
pretensielose resepte met bestanddele wat jy in van Pretoria tot Pofadder kan kry. HUISKOS is
nes jy Herman se kombuis ken: kos wat almal kan saamkook.



ErkenningsNooit sou ek kon dink dat ek ná die sukses van Dit proe soos huis (Human &
Rousseau) weer die kans sou kry om nog ’n rondte van geure te gaan skep en nog resepte met
onthoustories te kan deel nie. Maar dis nie net ek alleen wat hierdie kan deel nie. Dankie aan
Wilmer, wat my ondersteun in alles wat ek doen. Jy is my tweede helfte, my asem en iemand wat
my deurmekaar kop kan verstaan! Dankie aan Michael vir die mooiste foto’s. Jy verstaan my net.
Aan Connie, wat altyd reg staan om iets te help dra, skottelgoed te was (en glo my daar was
baie!). Dankie vir Nadia wat saam kook, proe en my linkerhand in die kombuis is. Dankie aan die
hele Penguin Random House-span en spesifiek vir Beverley Dodd, die uitgewer. Vir Helen wat
alles mooi maak, en Cecilia, Elmari en Sandra wat my woorde laat lewe: Vir julle kan ek nie
genoeg dankie sê nie. Dit wat jy as leser sien is ’n breukdeel van my werk; julle is die ware helde
agter die skerm. Dankie ook aan jou, Ewart, dat jy die foto’s op hulle beste laat lyk. Ek waardeer
dit dat julle my met soveel integriteit en eerbied hanteer. Nog nooit het dié skrywer so goed
gevoel nie.
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VoorwoordDis ’n storie wat ek en Herman albei graag vertel en nog lank sal vertel: hoe hy deel
van die SARIE-wêreld geword het. Op twee-en-twintig aangestel is as kosredakteur van die
grootste glansvrouetydskrif in die land, en oor twaalf jaar sy naam sinoniem gemaak het met dié
trots Suid-Afrikaanse titel wat deur die jare help skryf het aan die kosgeskiedenis van die
land.Herman van SARIE.Luister bietjie, dís hoe mense praat: “Herman-van-SARIE.” ’n Vriend, ’n
vennoot.Vandag weet ek dis hoe dit moes wees. Aan die een kant ek wat as redakteur moes
verseker dat SARIE se kleurvolle kostradisie van dekades voortgesit word en iemand moes vind
wat mettertyd ’n trotse plek langs grootnaam-oudkosredakteurs soos Peter Veldsman en
Barbara Joubert kon inneem. Maar méér, iemand wat SARIE-lesers in die kombuis sou bly
inspireer – dié wat wil leer kook, dié wat kan kook en dié wat reeds soos kenners kook. A tall



order, soos die Engelse sê.Aan die ander kant Herman, die grootoog-jongman van Upington wat
in die dorre Noord-Kaap by ’n liefdevolle ma en ouma geleer het en homself toegelaat het om te
droom. Bly hoop het op ’n geleentheid om te wys wie hy is en waar sy hart lê. Gewag het vir die
woorde: Ek gee jou ’n kans.Dit was passie wat die gesprek daardie winteraand in SARIE se
Adderleystraat-kantoor in Kaapstad geseël het. Laat uitstaan het tussen vele ander. Want skaars
uit sjefskool en met so te sê geen formele werkondervinding nie, was passie wat Herman kon
bied. Sy allesomvattende liefde vir die wêreld van kos. Hy het daardie pièce de résistance in
skottels vol, op skinkborde vol, armsvol na die tafel gebring en my geïnspireer om te sê: Hier’s
jou kans!SARIE het ’n nuwe kosredakteur gehad, en die res is geskiedenis.’n Dekade en meer
later is dit dieselfde passie wat soos ’n goue draad loop deur alles wat Herman aanpak. Wat
kleur en mondwatergeur op sy en jou bord sit. Hierdie kookboek, sy sesde, spreek van dieselfde
ongebreidelde kreatiwiteit waarmee hy die gewone, die alledaagse en die bekende omtower in
iets spesiaals. Niks is ooit te veel moeite nie. Vir die kleinste detail tot die grootste plan is daar
altyd tyd. Vir ’n bederfgereg en tafelsamesyn – sy lesers, sy kollegas, sy mense – is daar altyd
plek.Stories vertel, dís eintlik wat Herman met kos maak. En dan neem hy ons saam op ’n
nostalgiese reis. Van doer tot nou. Met elke smaak, tekstuur en geurkombinasie loop ons saam
die kospad. Gesels ons kospraatjies saam.Herman noem dit HUISKOS, ek noem dit hartskos,
want elke bestanddeel is met sorg gekies en dan berei met liefde en die groot onthou. Dis eerlik
en dis salig.Herman van SARIE, altyd sal ek my plek aan jou tafel wil inneem.Mag jou kos en jou
geurryke kosstories ons almal nog lank vertroetel en gekoester laat voel.Michélle van
BredaSARIE-redakteur

huis.koss.nw. [geen mv.]1 eerlike kos wat jou innooi sonder om vrae te vra. 2 Ma se kos /
talmkos / kontreikos / boerekos. Eenvoudig gestel: lekker kos. Die DNS van HUISKOS is
eenvoud en alombekend. Jy sal HUISKOS vind in jou ma, ouma of geliefde se kombuis.
HUISKOS word graag gekook wanneer die hart pyn, die feestafel gedek moet word of tyd min is.
HUISKOS is ons kos. Dis eerlik, dis eenvoudig en kan met gemak gekook word met bestanddele
wat jy sal vind van Pretoria tot in Pofadder.

InhoudErkenningsVoorwoordKom ons kook HUISKOSBykosse vir daeAnna se
kerriepastaslaaiGlanswortelsMoskonfyt-patatsAartappelgebakSkorsies met ’n
krummelkorsKomkommerstolslaaiIngemaakte kerriekoolRomerige stampmielies oor die
koleGroenboontjies met tamatie en aartappelSlaphakskeen-groentePampoentertBrood, botter
en konfytMy ma se sopbroodKaasskonsVakansiepiesangbroodBeste muffins
ooitRoosmarynbotterNoord-Kaapse vyekonfytKnoffelring vir jou braaiSpek-en-bier-
potbroodPlaasbrood met kweperkonfytDis koue kos!Daai aartappelslaaiTong met
mosterdsousKoperpennieslaaiDie koningin se hoenderGerookte varkboud met
glaseerselSandveld se sousboontjiesHartenbos se ertjieslaaiKoue lamsboud met groen
sousOondgebraaide beesvleisPynappelbierSlyp jou vleistandeLam gebak in



kwepersousLamsribbetjies met salsa verdeBoontjiesop met Marmite toastBeeskortribbredie
met rooiwyn en boneTikka masala, op my manierPastoriehoenderSkaapstertjies oor die kole
met soet mosterdsousBobotiefrikkadelle in ’n romerige sousKerrie-afvalFynvleispastei soos
ouma Sussie s’nKom vir brekfis, bly vir lunchGebraaide niertjies in roomsous op toastPap met
botterSnoekkoekies met somersousSwitserse muesliFrench toast-rolletjiesHoenderlewerpatee
soos in ParysTuisgemaakte sousbone met worsBros wafelkoekiesKoekies en beskuit (soos
ouma s’n!)GrondboontjiebotterkoekiesPartytjiekoekiesKlapperkoekiesBrosbroodWeet-Bix-
beskuitVLV se vlakoekiesLepelsteeltjiesBeste sjokoladekoekies ooit!DadelballetjiesTuisgebakte
hondekoekiesSoet, soeter, soetsteBess Swanepoel se trifleKondensmelkkoekVla-en-
piesangpoedingBusy Bee-roomysSjokoladekarameltert met ses bestanddeleDie ware
basaarpoedingFeestelike cassataSjokolade-en-lemoensouspoedingSjokoladekoek met ’n
lesMoeitelose melktertMy vriende se potteArina se groenboontjiebredieMargit se
bobotieDonnalee se bologneseZola se lamskerrieCintaine se tunatertSherlin se maklike
hoenderpasteiMrs Jones se roly-polyDean se suurlemoentertMarinda se suurlemoen-
possetRina se outydse melksnyselsYolani se malvapoedingInez se konfytvierkanteMarie se
wortelkoekLaaste proeResepte-indeksDie laaste sê* Op die meeste bladsye sal julle ’n nota van
julle, die lesers, sien oor wat HUISKOS vir julle is. Die boek is vir julle, elkeen van julle. Lank lewe
HUISKOS!

Kom ons kookHUISKOSEn hier sit ek weer. Alleen, net ek en my ma se handgeskrewe notas,
my ouma se verbleikte kookboeke en ’n leeftyd van herinneringe. Wat soek ek al weer hier, vra
ek myself. Want dié keer is dit nie om afskeid te neem nie … Is ek dalk nou op soek na die les
wat ek geleer het uit die afskeidsbrief wat ek vir Ma met kos geskryf het? Of is ek dalk net weer
bewus van die krag van nostalgie en sy smake? Is ek in die tyd wat ons wêreld onherroeplik
verander het, soos die res van die mensdom, op soek na iets wat ek ken? Die antwoord is
sonder om eers daaroor te dink JA! Ek soek HUISKOS. Ek soek kos wat smaak soos
nóg.Onlangs besoek ons ’n baie grênd restaurant met vyfsterkos – baie luuks. So ontstaan die
gesprek aan tafel en iemand vra vir my: “Maar wat is HUISKOS in jou boeke, Herman?” Sonder
om te huiwer antwoord ek: “Bredie, gebakte pampoen, pastei, sop, souttert, melkkos,
stampmielies, koekies in tee, roomys en blikke kondensmelk in alles. Ja, dis kos wat te
eenvoudig vir die kossnob is, dis kos wat ek kan kook met bestanddele wat ek van Pretoria tot
Pofadder sal kry. Dis kos wat my troos al vra ek nie daarvoor nie. HUISKOS is ons kos. Dis
eerlike kos, dis die kos wat ek is. Dis die Rachel van Friends, die Carrie van Sex and the City, die
Rose van The Golden Girls: Almal hou van hulle,” babbel ek sonder ophou. My vriend se gesig
wys hy is stomverwonderd en hy staar my met met bleek oë aan.Ek is effe geskok. “Skuus, weet
jy nie wie Rachel is nie? Rachel van Friends. Friends die sitcom? Sy is mos die it girl, jy weet,
gemaklik met almal? Soos ons met ons ma’s se kos is?”“Nee!” antwoord hy. “Ek is nou skielik lus
vir Sondag lunch. Vir my ouma se soetpatats. Ek is ook nou lus vir HUISKOS,” sê hy terwyl hy
deur ’n R750-stukkie lamstjop sny wat in seegras uit Malawi gebraai en op sampioene geoes in



Sahara-woestyn voorgesit is.Ek besluit net daar en dan aan die tafel dat ek nooit weer sal
toelaat dat iemand op HUISKOS neerkyk nie. Want jy sien, HUISKOS dra ’n vreeslike taak op sy
skouers. Dis daar as iemand gou aanklop vir ete. Altyd met die verskoning van “skuus man, ek
het net … gemaak. Hoop dis oukei, maar jy is welkom om te bly vir ete!”.HUISKOS is die pleister
as daar seer is. As die verlange druk, maak ek gou hoenderpastei. In die winter is dit ’n bakkie
bonesop met Marmite toast wat die kombers om my binnekant moet wees. Soos die kunstenaar
Theo Kleinhans eenkeer gesê het: “Sop is die aardsmoeder van alle kos.” Só voel ek dat
HUISKOS die aardsmoeder van alle kos is.Die wêreld is op sy kop gedraai en op wie se knoppie
word daar gedruk om ons emosioneel aan die gang te hou? Piesangbrood, nederig en
eenvoudig. As dinge rof raak, soek ons nie vyfster nie, ons soek veilig wees, ons soek onthou.
Ons soek eerlik lewe.Hierdie boek is gebore uit vier en dertig jaar op die aarde. Vier en dertig
jaar van aansit by gewone tafels waar ek op my veiligste voel. Vier en dertig jaar van rondreis en
mense met unieke stories ontmoet. Dis gebore uit hoe ek dit eerstehands ervaar waneer mense
jou innooi op die platteland en hulle nie groot woorde soos “sous vide” ken nie, maar vir jou die
lekkerste lamsboud uit ’n baksakkie voorsit.HUISKOS sal altyd eerlik wees.Hierdie is my
liefdesoffer aan julle, my lesers. Ek kook vir julle. Want julle is die ware fakkeldraers van
HUISKOS. Julle is aan die “frontlinie” in ons huise en die eerste kontak met geliefdes. Julle
verdien ’n boek vol van die einste resepte wat julle pantser, sneesdoekie en drukkie is.Mag
eerlike kos nog lank ons maatstaf bly, en al draai die wêreld elke dag in ’n ander rigting, sal een
ding staande bly: Nostalgie bly die beste geurmiddel.Lekker kook!
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