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� janneke

Pa n n e t j e s

W at veel vrouwen met schoe-
nen hebben, heb ik met

pannen. Ik zweer het, er zijn da-
gen waarop ik naar mijn pannen-
kast kijk en oprecht meen dat ik
niets heb om in te koken.

Zo bezat ik tot voor kort bij-
voorbeeld twee stoere stoofpan-
nen van de firma Creuset – een
waarin je voor acht personen kunt
stoven en een waarmee je de hele
straat kunt bedienen – maar een
lief klein Creusetje, zo eentje met
de ideale maat voor een lief klein
gezin, dat ontbrak er node aan.
Vond ik dan hè.

Zo ook omvatte mijn pannen-
collectie weliswaar een oerdegelij-
ke stalen koekenpan om biefstuk-
ken en omeletten in te bakken,
maar, mijmerde ik soms, hoe leuk
zou het niet zijn om een eenper-
soonsomeletje te kunnen maken
in een pannetje dat precies past?

Afijn, zoals andere vrouwen te-
rug komen van hun Italiaanse va-
kantie met vijf paar nieuwe schoe-
nen, kwam ik dus thuis uit Frank-
rijk met vijf nieuwe pannen. Nou
ja, nieuw, ze zijn allemaal oud tot
stokoud, van tweedehands tot mis-
schien wel derde- of vierdehands.
Aangeschaft op een vide grenier, de
onvolprezen Franse kruising tus-
sen rommel- en vrijmarkt.

Eentje, een snoezig Creusetpan-
netje, oranje met een gewelfd
randje en bijpassend golvend dek-
sel, kocht ik van een grijze dame
die de pan op haar beurt van haar
grootmoeder geërfd had. Het was
ooit gevallen en gebroken, maar
een smid had de breuk doeltref-
fend gelast; er kruipt een aandoen-
lijk lelijk litteken van halverwege
de bodem richting de bovenrand.

Zo heb ik mijn pannen het
liefst: gepokt en gemazeld door
het leven. Voor 2 euro was hij van
mij. Voor een snelkookpan betaal-
de ik 10 euro. Voor een koperen
sauspan 15. Voor een melkkoker
50 cent en mijn gedroomde een-
persoonsomeletpannetje verwierf
ik voor 1 euro. Me schamen voor
mijn kooplust? Welnee. Schoenen
zijn een veel duurdere hobby.

Voor deze omelet kan behalve
camembert eigenlijk elke soort
kaas worden gebruikt die toeval-
lig in huis is, of dat nu geitenkaas
is of feta, Hollandse boerenkaas of
zelfs iets blauws als roquefort.
Door de omelet met pan en al even
onder de grill te zetten (let erop
dat de steel hittebestendig is!),
zwelt hij prachtig op.

Voor 1 persoon:. 1 eetlepel olijfolie. 1 sjalot, in ringetjes. een snuf gedroogde tijm. 2 eieren. 2 à 3 plakken camembert

Verhit de olijfolie in de pan en doe
de sjalot erbij. Voeg een snufje
zout en de tijm toe, draai het vuur
laag en laat zachtjes fruiten. Ver-
warm de grill-oven voor op de
hoogste stand. Klop de eieren los
met een snufje zout en versgema-
len zwarte peper. Schenk de eier-
struif over de uien. Laat een mi-
nuutje bakken en verdeel dan de
kaas erover. Zet de pan onder de
grill en wacht tot de kaas gesmol-
ten en de omelet mooi gesouf-
fleerd is.

Janneke Vreugdenhil

1 F E S T I VA L
De Parade
Amsterdam: Martin Luther King-
park. T/m 21 augustus. www.depa-
rade.nl

De Parade is weer neergestreken in
het Martin Luther Kingpark. Van-
avond met o.a. Lone Wolf van Freek de
Jonge, Rockabilly Roadkill van Orka-
ter/The Sadists, Who’s Afraid of George
and Mildred van George van Houts en
Raymonde de Kuyper, muziek van
4Tuoze Matrozen en dansen in de Si-
lent Disco. Vanaf de Stopera kun je
met de Paradeboot naar het festival
varen en weer terug (enkel 5 euro, re-
tour 8 euro, www.deparadeboot.nl).

2 T E N TO O N S T E L L I N G
Master the Universe
Utrecht: Universiteitsmuseum. T/m
4 sept, dagelijks 11.00-17.00u. En-
tree: 3,50-7 euro, gezinskaart 19 eu-
ro. www.mastertheuniverse.nl

Bij de tentoonstelling Master the Uni-
verse ben je een ontdekkingsreiziger
in het heelal. Samen met Nobelprijs-
winnaar Gerard ’t Hooft ga je op ex-
peditie naar de wereld van het ex-
treem kleine, koude, snelle en zware.
Schiet met deeltjes in het Quantum-
lab, ontsnap aan zwarte gaten en on-
derga een kosmische regenbui.

3 URBAN DANCE
Summer Dance Forever
Amsterdam: Paradiso. Van 8 t/m 14
aug. Passe-partout: 220 euro.
w w w. s u m m e r d a n c e f o r e v e r. c o m

Tot donderdag worden er door be-
kende urban dancers meer dan 80
workshops gegeven in de Lucia Mar-
thas Dansacademie, in de categorieën
locking, house, hiphop, popping,
toprock, vogue en whacking. Met de
passe-partout kun je daarnaast naar
alle battles, optredens en feesten,
films en seminars in Paradiso.

4 T H E AT E R
Pe e
Den Bosch: Koningstheater, Trini-
teitstraat 19. Van 8 t/m 13 aug,
22.00u. www.festivalboulevard.nl

Te zien op festival Boulevard is de
tragikomische voorstelling Pe e . Anna
van der Kruis schreef de tekst over
een man die zichzelf verwaarloost in
een caravan en die door zijn familie
elk jaar zijn verjaardagsfeest opge-
drongen krijgt, compleet met barbe-
cue. Van der Kruis presenteert Pe e on-
der de naam van haar nieuwe gezel-
schap: De zon schijnt niet in uw TV.

5 P R E T PA R K
Park Hilaria
Eindhoven: Kennedylaan. Ope-
ningstijden: 14.00 tot 0.00u, vr & za
tot 0.30u. www.parkhilaria.nl

Park Hilaria biedt tot en met
14 augustus kolderiek straattheater,
een modern circus, spannende ker-
misattracties en nostalgisch ver-
maak, aangevuld met dance en Hol-
landse hits. Een van de hoogtepun-
ten is Mission Space, een gigantische
attractie met aan twee armen een
gondel voor tien personen, die op 80
meter hoogte al draaiend op en neer
beweegt. De ritprijzen variëren van
1,50 euro (kindervermaak) tot maxi-
maal 3 euro (m.u.v. Mission Space, 4
euro per rit).

Met installaties en workshops wordt fotografiemuseum Foam een soci-
aal netwerk, mediator en speelplek. Transformeer in een Anton Cor-
bijn-rockster, speel live Foam Farmville en maak je eigen badge.

�� Flickr Op: 26 augustus van 19.30 - 01.00 uur in Foam, Amsterdam.
Entree: € 5,00. Zie voor meer informatie: www.foam.org/lab�� Tips voor Uit? Mail naar

nextagenda@nrc.nl

‘Pe e ’ krijgt een feest opgedrongen

Door Sandra Heerma van Voss
,,Ik ben net uit de kast”, mompelt hij,
en legt besmuikt de resultaten van
zijn huisvlijt op tafel: een linker-
mouw, een rechtermouw, een voor-
pand. Kaarsrecht, degelijk handwerk.
Zelf gebreid.

Mijn vriend Jaap (42) is een alfa-
heer: uitgever van beroep, en daar-
naast pianist, accordeonist, psycho-
loog, Italië-kenner en yogi. Nu blijkt
hij ook nog te kunnen breien. „Maar
dit is góéd”, stamel ik – aan mijn ei-
gen, steevast in razernij eindigende
breipogingen durf ik nauwelijks te-
rug te denken. Ik ben er niet voor ge-
maakt; Jaap duidelijk wel. „Wie heeft
je dit geleerd?” vraag ik.

,,Zelf”, zegt hij. „Het is een soort
magie: je verricht een paar simpele
handelingen, en er komt zomaar iets
moois uit. Net als wanneer je een
q u i ch e bakt.” Simpel? Ik zwijg maar
even. Misschien zit ook breitalent in
de genen: Jaaps moeder breide, en
voor hem is het een manier om haar
te herdenken. Ze overleed ruim een
jaar geleden. In zijn jeugd ging Jaap
met haar mee naar de breiwinkel als
het zijn beurt was voor een van haar
simpele, robuuste truien. Het waren
de jaren tachtig; de breitijdschriften
van toen zijn nu pure camp.

Jaap vindt breien bovenal rustge-
vend. Hij doet het ’s avonds, na het
werk, met de tv aan – mits hij het
programma kan verstaan, want brei-
en en ondertitels lezen tegelijk lukt
hem (nog) niet.

De vrienden die hij mondjesmaat
inlicht over zijn nieuwe hobby blij-
ken allemaal wel één of meer breien-
de mannen te kennen, maar toch
schaamt hij zich. „Een man die breit,
dat hoort niet”, verklaart hij. Zijn wol
en breipennen bestelt hij online, en
hij breit niet in het openbaar. „Dan
maak je zo’n statement: kijk mij,
man, eens breien. Ik hoef geen aan-
dacht. Voor mij is het een privé-aan-
gelegenheid.”

Pauline Kettlewood, oprichtster
en eigenaar van breiwinkel Woool in
Den Haag, beaamt dat breien solis-
tisch is. „Je sluit je af, net als bij
meditatie. Dat heeft een aantoon-
baar helende werking, zowel men-
taal als fysiek: mensen met chroni-

Liever niet
in het
openbaar
Trend: breiende mannen

� Mannen vinden steeds vaker
de weg naar de wolwinkel.

� Maar het gros van de
breiende mannen is homo.
En dan niet per se „van het
flamboyante soort”.

Winkels, workshops, breigroepen en een boek

� update, share en like bij Foam

� 5 redenen om tv te kijken

� 5 redenen om
uit te gaan

Maandag : Janneke Vreugdenhil,
dinsdag: Menno Steketee, woensdag :
Roos Ouwehand, donderdag : Stépha-
nie Versteeg, vrijdag: Joël Broekaert /
Elsje Jorritsma.

De fascinatie voor handwerken van fotografe Ellen Korth werd ooit aangewak-
kerd door een breiende buurman, die ook tandarts was.
Ze is mensen (m/v) gaan fotograferen en interviewen die zich bezighielden met
breien, weven, haken, naaien, kantklossen en spinnen. De foto’s zijn gebundeld
in het vuistdikke boek Utilité.
Alle handwerkers erin kregen een eigen katern, omsloten door een uitklappagi-
na. Nog dichtgeklapt is daarop hun werk te zien, uitgeklapt toont het een losse
middenpagina met een zwart-wit close-up van de handwerkende handen. Het is
een ingenieuze concept, waarbij elke geïnterviewde in zijn eigen autonome we-
reldje omsloten blijft.
Korth vat het boek samen als „sporen van persoonlijkheden, van talent, inspira-
tie en ambitie, maar vooral van plezier in het maken.”

. Alles over Pauline Kettlewoods
winkel en workshops vind je op
woool.nl. Andere goede brei-adres-
sen zijn onder meer Penelope Craft
(penelopecraft.com) en het meer
traditionele De Afstap (afstap.nl),
beide in Amsterdam.

. Op stitchnbitch.nl staan ruim 100
Nederlandse breigroepen geregi-
s t re e rd ; op menwhoknit.com (‘Pr o -
moting and inspiring the art of knit-
ting amongst men’) vinden voorna-
melijk Amerikaanse breiers patro-

sche pijn kunnen die even vergeten
door de grote concentratie die breien
vergt.”

Maar breien is óók sociaal, volgens
Kettlewood. Ten eerste omdat je vaak
voor anderen bezig bent en je werk-
stukken kado doet; ten tweede omdat
breien in een kringetje een prima set-
ting is voor geklets.

Op Kettlewoods workshops komen
vooral vrouwengroepjes af; mannen
komen meestal alleen. Maar hun aan-
tal stijgt. Sinds de opening van Woool
vier jaar geleden zag Kettlewood haar
omzet niet alleen verdrievoudigen –
de crisis was good for business, zegt ze –
maar wisten ook steeds meer mannen
haar speciaalzaakje met luxe wol-
soorten te vinden.

Mannen zijn andere breiers dan
vrouwen, kan Kettlewood nu een
paar keer per week constateren. ,,Ze
kiezen voor steviger, donkerder wol-
soorten zonder al te veel frutsels, en
ze maken liever een trui of een muts
dan een snoezig kanten sjawltje. Hun

motoriek is daar ook wel iets minder
geschikt voor. Maar iedereen die het
geduld ervoor opbrengt en een beetje
exact kan denken, kan op zich leren
breien. Het is voor 95 procent mathe-
m a t i s ch . ”

Het gros van Kettlewoods manne-
lijke clientèle is homo, vermoedt ze,
maar niet per se „van het flamboyan-
te soort”. „Homoseksuele mannen
trekken zich sowieso minder aan van
sociale taboes – dan kan dit er ook
nog wel bij. Maar de mannen met wie
ik zaken doe over wolinkopen zijn al-
lemaal hetero. Die hebben allang
door dat er geld in te verdienen
va l t . ”

Sommige mannen zijn de schaam-
te totaal voorbij. Op de afgelopen
World Wide Knit In Public Day, een
jaarlijks evenement dat half juni
plaatsvindt, plantte Kettlewood met
een groepje cursisten wollen tulpen
op het Lange Voorhout, voor de geef;
na afloop streken ze neer in een druk
café en pakten hun breiwerkjes erbij.
Slechts één van hen trok bekijks, en
werd zelfs door vreemden met vragen
op de schouder getikt: de man uit het
g e z e l s ch a p.

,,Hem kan het niets meer schelen”,
zegt Kettlewood trots. ,,Hij breit zelfs
in de trein.”

� Mannen breien liever
een trui of een muts
dan een snoezig
kanten sjaaltje �

nen, data van brei-retraites en el-
k aar.

. Op 23 augustus verschijnt de Ne-
derlandse vertaling van Ke r s t b a l l e n
breien met Arne en Carlos van de
Noorse modeontwerpers Arne Ner-
jordet en Carlos Zachrison (uitg.
Tirion Creatief, €19,95). De uitgever
hoopt dat het ballen breien op z’n
Noors dé trend van dit najaar wordt.
Arne en Carlos komen begin no-
vember naar Nederland om work-
shops te geven.

1 AVO N T U R E N F I L M
Cast Away
SBS 6, 20.30-23.25 u.

Moderne variant op Robinson Cru-
soë. Tom Hanks spoelt aan op een on-
bewoond eiland en moet daar zien te
overleven. Zijn voornaamste tegen-
speler is een volleybal (!). Ondanks al-
le tegenslagen blijft de film optimis-
tisch van toon. (Robert Zemeckis,
2000).

2 R O M KO M
Romancing the Stone
RTL 8, 20.30-22.40u.

Avonturenfilm in de stijl van Indiana
Jones. Schrijfster Kathleen Turner
ziet haar romans werkelijkheid wor-
den als zij met avonturier Michael
Douglas in Columbia haar ontvoerde
zus gaat bevrijden en een schat op-
spoort. (Robert Zemeckis, 1984).

3 DOCU
Het drama van...
Ned. 1, 21.20-22.05 u.

RKK Televisie brengt deze zomer do-
cumentaires over drama’s die beho-
ren tot het collectieve geheugen van
Nederland en onderzoekt de impact

van deze gebeurtenissen op de be-
trokkenen. Deze eerste aflevering
gaat over de Udense kofferbak-
moord. Marga Langendoen-Van Die-
sen verdwijnt spoorloos in juli 2006.
Twee maanden later wordt ze in
Duitsland gevonden in de kofferbak
van de auto van haar echtgenoot.

4 REALITY
Yo u ’re cut off
RTL 5, 22.25-23.20 u.

Realityserie waarin extreem verwen-
de meisjes moeten leren zonder toe-
lage van hun rijke ouders te leven. De
‘prinsesjes’ gaan hun eigen geld ver-
dienen. En zijn dan heel verbaasd
over hoe weinig dat is.

5 SERIE
In therapie
Ned. 2, 22.45-23.15 u.

Paul vraagt zijn jeugdliefde Lizzy of
zij zich kan herinneren wat er vroe-
ger gebeurd is rond zijn moeders zie-
kenhuisopname. In de sessie met Jo-
nathan probeert hij de familiege-
schiedenis verder te ontrafelen.

�� Bekijk de volledige program-
magegevens op pag. 24




