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Lekker goedkoop
Koken duur? Dat hoeft
niet. Deze week:
Miskende groenten (3).
Er is waarschijnlijk geen groentesoort die zo veel
slechte associaties oproept: Russische hongerwinters, stinkende scheten, zwavelgeur in het trappenhuis, scheurende boodschappentasjes. Ik heb het
natuurlijk over kool. En dan niet over frivolere types
als de broccoli, de romanesco en de bloemkool (dat
de bloemkool hier als ‘frivool’ wordt aangemerkt,
bewijst wel hoe ernstig de situatie is.) maar gewoon
over die goeie ouwe kun-je-iemand-mee-doodgooien voetballen van een groene, witte of rooie. Spruitjes zijn ook een soort kooltjes – ik bedoel maar.
En dat terwijl de kool een echte lifesaver is, eeuwen een zekere voedselbron voor arme mensen. Kolen groeien op heel arme grond en zijn hartstikke
gezond, hun leerachtige, dikke bladeren hebben ze
waarschijnlijk te danken aan het feit dat ze van oorsprong in zilte kustgebieden groeiden en dus bestand moesten zijn tegen zout en wind.
Over wind gesproken: de muffe, eiïgge scheetjesgeur die kool loslaat als je hem te lang kookt,
komt doordat hij veel zwavel uit de bodem opneemt.
Bij het koken komt dat vieze luchtjes vrij, en dat is
ook de reden dat veel kinderen (die gevoelig zijn
voor te veel zwavel) niet zo van kool houden. Om de
stank tegen te gaan, kun je de kool simpelweg wat
minder lang koken, hoewel dat weer het probleem
oplevert dat bij sommige mensen ná het eten weer
ergens anders vieze luchtjes ontstaan.
Ik vind weinig zo geruststellend als zo’n minzame, trouwe, houdbare unit achter in de gangkast.
Als ik haast en honger heb, maak ik pasta met gebakken kool, veel knoflook en een blikje witte bonen. Gestoofde kool met boter is een chic bijgerecht,
en bij gebrek aan lekkere sla snijd je hem zo dun je
kan en maak je hem aan met iets goed zuurs, olie en
zout. Om dat allemaal wat verteerbaarder te maken,
kun je de kool dan een minuutje flink masseren, dus
flink knijpen en duwen: dan gaan de celwanden
stuk.

Smulpapen
Xandra van Gelder
houdt van zoet, van
te veel en ongezond.
En van trakteren.

Troostend
brood
Anderhalf jaar geleden verhuisde ik van een ruim familiehuis naar een hippe flat. Het huis waar mijn dochters
opgroeiden, is nu van anderen. De tuin met de graven
van geliefde katten en konijnen kunnen we niet meer bezoeken. Vorige week heb ik de nieuwe flat uitgeruimd.
Niet om te verhuizen, maar omdat we gaan verbouwen.
Mooier, meer van deze tijd en passend bij onze wensen.
Toen ik voor de tweede keer in korte tijd alles in dozen
stopte, vroeg me af waarom ik toch zo’n verwend nest
ben; waarom ik streef naar perfectie – of nog beter. Een
lelijk systeemplafond, nou en? Een roze, gebloemde tegel
in de badkamer, een grauwgroene keuken met een miniaanrecht: is dat echt zo erg? Twee maanden geleden kon
ik gedreven uitleggen waarom het allemaal anders moet.
Nu sta ik beschaamd naast de container, waarin de meeste spullen nog in redelijke staat verkeren. Tegelijk met
onze tijdelijke verhuizing ging mijn jongste op kamers.
We wonen nu tijdelijk in een zomerhuisje in Egmond.
Klein, maar met een prachtig uitzicht en lekker rustig.

Ontbijtje
Anne & Max
We zijn niet de enige met die gedachte. De zaterdagochtend bij Anne & Max is druk, tot op het punt waar een
prettige bedrijvigheid overgaat in een muur van geluid –
een mix van huilende kinderen, schorre corpsmeisjes en
geluiden die het maken van koffie nu eenmaal genereert.
Enfin, goedemorgen dus.
Hoe is de kaart?

Veelzijdig. Anne & Max heeft legio ontbijtmogelijkheden.
Wij nemen het hartige ontbijt (€8,95) en de zoete variant
(€9,50). Het eerste bestaat uit een croissant, brood, achterham, kaas en een ei. Zoet heeft ook een croissant en
verder een scone, jam, clotted cream en een kleine fruitsalade met kiwi en walnoten. Bij beide hoort een koffie
naar keuze en vers sinaasappelsap.
Laten we beginnen met de croissant. Hoe is die?

Klef. Hij glimt, maar is niet krokant doch zompig. Nu
heeft elke croissant baat bij een beetje zompigheid maar
de buitenkant moet kraken. Dat doet deze niet. Dan het
ei: niet vers. Dat zien we (het eigeel heeft een onbeduidend groen-grijze kleur gekregen) en dat proeven we: de

FILM
HARRY DEAN STANTON

In de serie Cracking the Frame draait
vanavond om 19.30 uur in Rialto de
vorig jaar gemaakt documentaire
Harry Dean Stanton: partly fiction
van Sophie Huber. Met filmfragmenten van en over de inmiddels 87jarige acteur en singer-songwriter
Harry Dean Stanton, zijn muziek en
interviews met hemzelf en collega’s.
Eén van zijn beroemdste rollen was
in 1984 de hoofdrol in Wim Wenders’
roadmovie Paris, Texas.
Kaarten: 6768700 of www.rialtofilm.nl

Hiske Versprille

Goedemorgen.
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smaak is er wel zo’n beetje af. Op tafel ontbreekt ook nog
eens een zoutvaatje.
Ai ai, en verder?

De scone is aardig, wel een beetje droog. De jam lost dat
prettig op, net als de clotted cream. Ham en kaas kunnen
ook door de beugel, de broodjes zijn vers en de fruitsalade is klein maar fijn. We drinken nog een vruchtenshake
die als ‘gezond!’ op de kaart staat (€3,50, met cranberry,
peer, rode biet, gember, appel en vlierbessen). De veelheid aan smaken zorgt hier voor een gebrek aan eenheid,
maar gezond is het ongetwijfeld.
Kortom?

Misschien dat we gewoon wat klagerig worden van al dat
akoestische geweld. Er gaat eigenlijk ook van alles goed.
De koffie mag er wezen, de keuze is reuze en het meeste is
nog lekker ook. Jammer van de slordigheden.
tekst en foto’s Kees van Unen
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Anne & Max, Amstelveenseweg 196

Kaarten: 6266866 of www.theaterfrascati.nl

Met topacteurs
Van Muiswinkel
in de voetsporen dreigt oubollig
van Heijermans te worden

Pain perdu, verloren brood. Wat een geweldige naam hebben
de Fransen voor ons wentelteefje. Veel mensen houden van
comfort food, ik ben meer van melancholiek eten, zoals dit
gebakken broodhapje. Experimenteer met soorten brood,
zoals brioche of notenbrood.
Voor 4 personen: 4 oude witte boterhammen, 2 eieren, 2 dl
melk, 50 g suiker, 1 tl kaneel, roomboter om in te bakken.

Toen ik gisteren de houtkachel schoonmaakte, vond ik er
een koolmees in. Zijn lichaampje was nog intact. Nergens
een brandvlek. Er lag alleen een dun laagje grijs poeder
over zijn kleurige verendek.
Ik ben niet goed in dooie beesten. Ik eet ze met liefde,
maar wil ze niet herkennen. De suggestie van een dier op
mijn bord en ik haak hypocriet af. Het dooie vogeltje
kwam hard aan. Snikkend zat ik naast de asla.
Ik droom van groots en meeslepend, maar als mijn
grondvesten een pietsje trillen, ben ik van slag. Was ik
een kerel, dan trakteerde ik mezelf op pastei van gerookte
vogel, maar als wankelmoedig trutje grijp ik naar pain
perdu.
Reageren? x.vangelder@parool.nl

Tips

In het kader van Breakin’ Walls speelt
de groep YoungGangsters vanaf morgen tot en met zaterdag om 20.00 uur
in Krux Amsterdam (Cruquiusweg
120-a) de locatievoorstelling The new
Rambo generation van Annechien de
Vocht en Lotte Bos. Over de verheerlijking van oorlog en de illusie van
een heldenverhaal. Of zoals Rambo
in de film zei: “I love the fucking army
and the army loves fucking me.” De
kaartverkoop gaat via Frascati.

Wentelteefjes

Klop de eieren en melk goed door elkaar in een ruime schaal.
Meng suiker en kaneel. Ik snijd de boterhammen diagonaal
doormidden, dan zijn ze makkelijker te hanteren als ze zacht
en kwetsbaar zijn. Laat 4 boterhamdriehoeken 5 minuten
weken in het eimengsel. Smelt een klontje boter in een
koekenpan. Zet het vuur hoog. Vis de boterhammen voorzichtig
uit het mengsel, bak eerst de ene kant en strooi er wat
kaneelsuiker op. Keer de boterham, strooi op de andere kant
ook een laagje kaneelsuiker. Zet het vuur laag en laat de
wentelteefjes garen tot ze goudbruin zijn. Week intussen de
overige brooddriehoeken en bak die op dezelfde manier.
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THEATER
YOUNGGANGSTERS

foto joost de haas

eten & drinken
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GELUIDSWANDELING
STEMMENGESCHUIFEL, MET
HEIJERMANS DOOR DE PIJP

Wat koptelefoonwandeling met stemmen
van topacteurs Duur 80 minuten Prijs
€10 Waar iPod huren bij de Ysbreeker, of
downloaden bij soundtrackcity.nl Wanneer elk moment. of groepsgewijs elke
eerste zondag v.d. maand, 11.00 uur.
HHHHH

Frontman Jared Leto gisteravond in de Ziggo Dome.

Jared Leto laat
de bakvissen
uit zijn hand
eten
POP
30 SECONDS TO MARS

Gehoord 12/11 Waar Ziggo dome
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Wat krijg je als je al je favoriete ingrediënten in één pan
gooit? Een stoofpotje dat niet per se lekker smaakt, maar
wel de maag verwarmt. Zo is het ook met het optreden
van 30 Seconds to Mars, de band rond de Amerikaanse
acteur Jared Leto. Het drietal heeft secuur ontleed wat
een rockshow goed maakt: een charismatische frontman,
een handjevol meezinghits, een vleugje confetti en vooral
veel liefde voor je fans.
Het is een smeuïge brij die niet uitblinkt in originaliteit of subtiliteit, maar dat zal het publiek in de Ziggo Dome worst wezen; zij lepelen hem gretig op. Critici kraken
deze kant-en-klare rockmix. ‘Leeg en bombastisch’ zijn
woorden die veel gebruikt zijn om de vierde plaat, Love
lust faith + dreams, te omschrijven. Maar het publiek bepaalt uiteindelijk het succes, niet de recensent.
Het populaire 30 seconds to Mars mag dan ook rockmaand november aftrappen in de Ziggo Dome. De komende weken staan liefst zes gitaargedreven bands in de
zwarte doos. Hekkensluiters zijn de wat ruigere Queens
of the Stone Age op 26 november en heavy metalpioniers
Black Sabbath op de 28ste.
Drie dagen geleden stond 30 seconds to Mars nog in
de Ziggo Dome om de MTV Award voor beste alternatieve
act in ontvangst te nemen. Niet dat ze erg alternatief zijn.
Als je een Ziggo Dome kunt vullen, ben je best mainstream. Net als U2 of Coldplay, maar dan zonder het talent.
Live blijkt gelukkig dat bombastische muziek en makkelijke meezingteksten erg meeslepend kunnen zijn. En
wanneer ieder ander liedje een refrein vol whohoho’s bevat, heb je de meezingers snel op je hand. De muziek van
30 seconds to Mars hoort thuis in stadions en op festivals.
De grote Ziggo Dome weten ze bewonderenswaardig
goed te bespelen. Het optreden is perfect opgebouwd,
met zorgvuldig gedoseerde oudere hits als Search and de-

foto Paul Bergen/ePa

stroy en Kings and queens, en de nieuwe single Up in the
air als afsluiter, waarbij de halve zaal op het podium getrokken wordt. De fans worden op hun wenken bediend.
Een optreden van 30 seconds to Mars is bovendien
een visueel spektakel. Circusacrobaten rollen met reuzenhoelahoep voorbij en doen salto’s op een wipwap. Er
worden salvo’s ballonnen en confetti op het publiek afgevuurd, dat gewillig meewerkt aan ieder verzoek van zanger Leto: of het nu door de knieën zakken is, op elkaars
schouders klimmen of de mobieltjes omhoog houden.
De zanger – begin veertig alweer, maar nog altijd een
tieneridool – laat de bakvissen uit zijn hand eten. Als dit
een film zou zijn, zou Leto voor zijn rocksterrenrol een
Oscar krijgen. In een klein intermezzo staat de kleine entertainer met akoestische gitaar op het immense podium
om verzoeknummers in te willigen. Een ietwat slungelige
jongen krijgt een serenade. Geduldig laat hij de fan eerst
een foto van hem maken.
Leto lijkt dondersgoed te beseffen dat hij zijn muzikale succes (meer dan 5 miljoen verkochte cd’s) aan zijn
fans te danken heeft. Hij laat dan ook geen kans onbenut
om hen te overstelpen met waardering, die hij in veelvoud terugkrijgt. Wat maakt muzikale middelmatigheid
nog uit, wanneer tienduizenden mensen je toejuichen?
Saskia Naafs

Een groep mensen staart vanaf de
Hogesluisbrug naar de hagel in de
Amstel, koptelefoons op. Ze horen
actrice Kitty Courbois de legendarische tekst ‘De vis wordt duur betaald’
uit Herman Heijermans’ Op hoop van
zegen treffend rauw uitspreken. Heijermans schreef niet alleen, hij was
ook een tijdje directeur van Carré. Hij
woonde en werkte in De Pijp. Met een
zorgvuldig getimede geluidswandeling wordt hij stijlvol, op humoristische en troostrijke wijze geëerd.
Voor Soundtrackcity is dit de
twaalfde Amsterdamse geluidswandeling. Een kroon op het werk. Niets
ten nadele van de andere wandelingen – zoals Down by the riverside, die
ook begint bij De Ysbreeker, waarin
onder meer Jan Wolff vertelt over de
buurt – maar de getrainde stemmen
van topacteurs (behalve Courbois
onder anderen Gijs Scholten van
Aschat en Halina Reijn) geven een
extra dimensie aan de compositie.
Er is ontroering als in het Sarphatipark het verhaal klinkt van een
meisje dat daar de nacht doorbrengt:
een fragment uit Heijermans’ Carmiggeltachtige reeks Falklandjes.
Wanneer op band het onweer losbarst, worden ook de wandelaars deze zondag door neerslag overvallen.
Mooi weer is voor een stadsgeluidswandeling geen vereiste, blijkt. Het
noodweer draagt eerder bij dan dat
het afbreuk doet.
In het laatste fragment zijn de
pantoffels van het personage, prachtig ingesproken door Margijn Bosch,
nat. Dan springt ze maar niet in de
Amstel, maar gaat ze op huis aan.
Met de tram. Naar de kanariepiet.
Hartverwarmend.
Edith Andriesse

CABARET
SCHETTINO!

Spel erik van Muiswinkel Regie jeroen
Woe Gezien 8/11 Waar stadsschouwburg
Velsen. tournee.
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Leuk voor op de poster: Schettino! is
een ouderwets avondje cabaret waar
niemand zich een buil aan kan vallen. Minder leuk voor op de poster,
maar even waar: Schettino! is een oubollig avondje cabaret waar niemand
echt enthousiast van zal worden.
Francesco Schettino, dat was die
kapitein van de Costa Concordia. Liet
het schip op de klippen lopen en
sprong (of ‘viel’, zoals hij zelf zegt)
vervolgens in de eerste de beste reddingsboot. Leiderschap in de 21ste
eeuw: wat stelt het nog voor? En was
het vroeger zoveel beter? John F. Kennedy was immers ook gewoon een
rokkenjagende junk. En Van Muiswinkels oude schoolmeester was een
angstgegner bij wie je je niettemin

louis van gaal,
misschien wel
ons laatste
échte leider
veilig voelde, omdat hij geen ruimte
liet voor twijfel – maar dus ook niet
voor zelfontplooiing.
Zo belicht Van Muiswinkel het
thema leiderschap van vele kanten,
met praatjes, liedjes en sketches. Natuurlijk imiteert hij Schettino, maar
ook Louis van Gaal komt voorbij,
misschien wel onze laatste échte leider. Ook loopt Van Muiswinkel alvast
vooruit op het onvermijdelijke moment dat hij zelf de macht grijpt in
Nederland. Zo zal er, goddank, een
totaalverbod op hommages aan
Ramses Shaffy worden ingevoerd.
Het is een ambachtelijke voorstelling van een vakman, vol mooie
taal en onderbouwde meningen.
Maar stiekem ook een beetje stoffig.
Stiekem ook een beetje langdradig.
Stiekem ook een beetje veilig. Van
Muiswinkel zegt en doet niets wat je
niet al eerder van hem gehoord of gezien hebt. Dan kijk je naar hem,
52 jaar oud toch pas, en denk je: hoe
lang blijft hij nog relevant?
Mike Peek

