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Als god in Frankrijk

H et was een bijzondere jaarwisseling, daar op het Franse platteland. Met
z’n vijftienen verbleven we in een kolossaal bakstenen huis, aan de rand

van een schilderachtig gehucht, ergens in het noordoosten van Frankrijk. In
het minidorpje, goed verstopt in het glooiende landschap, resideren volgens
de laatste volkstelling slechts 93 inwoners. En omdat ook in de wijde omge-
ving geen hol te beleven valt, was het de perfecte plek om ons een paar dagen
op te sluiten met een royale voorraad Franse kaas, genoeg wijn en goed gezel-
s ch a p.

Ter voorbereiding op het feest van het jaar converseerde ik op Oudejaarsdag
bij de slager over zaken als eendenpoten en entrecote, en werd er bij de super-
markt in een nabij dorpje genoeg drank ingeslagen om de gehele Nieuwjaars-
dag in benevelde toestand door te kunnen brengen.

Toen het uiteindelijk twaalf uur
was, schoten we – geheel in strijd met
de in Frankrijk geldende regels – een
paar kleurige vuurpijlen de lucht in,
maakten we een kampvuur en trok-
ken we onze flessen bubbels open.
Binnen in het huis staken we de haard
aan, nipten we tot diep in de nacht
aan mousserende wijn, maakten we
gitaarmuziek en speelden we kaart-
spelletjes. Je kan wel zeggen, we had-
den het daar best goed voor elkaar.

Op Nieuwjaarsdag kwam ik vervol-
gens de deur niet uit en strandde ik
tijdens een speurtocht door het land-
huis in de keuken, waar een stapeltje
kookboeken met streekgerechten lag
uitgestald. De leukste recepten heb ik
meegenomen naar Nederland, zoals
onderstaande gegratineerde kipfilet,
gebaseerd op een recept uit het boek
De echte Franse keuken, van Susi Piroué.

Verwarm de oven voor op 250 gra-
den. Rasp de gruyère met een fijne
rasp en meng met het losgeklopte ei
en de slagroom tot een mooi papje.
Breng het goedje vervolgens op
smaak met een snufje nootmuskaat
en versgemalen peper en zout en houd het even apart. Zorg dat de kipfilets
voor bereiding op kamertemperatuur zijn en dep ze voorzichtig droog met
een keukenpapiertje. Bestrooi ze met een peper en zout. Smelt de roomboter
in een grote braadpan en bak de kip ongeveer drie minuten per kant tot ze
deels gaar zijn. Leg ze in een ovenschaal en giet er het kaasmengsel overheen.
Bedruip het vlees vervolgens met het overgebleven bakvet en zet de schaal in
het midden van de voorverwarmde oven. Laat de kip in 15 minuten gaar wor-
den en serveer direct. Eet de kip net zoals de Fransen, met een lekker stuk
brood.

STÉPHANIE VERSTEEG

Stéphanie

‘Lekker, nog een uurtje blijven
liggen’ denk je als je ’s ochtends
om zeven uur op de wekker kijkt.
Net op het moment dat je je nog
een keer wil omdraaien, word je je
bed uitgetrild. De bouwvakkers
op de hoek zijn weer begonnen
met het openbreken van de straat.
Waarom zo vroeg, vraagt Roos Ge-
net zich af. En waarom moet het
meest luidruchtige werk eerst?

Allereerst is het duidelijk dat bouw-
vakkers vroeg beginnen. Maar waar-
om? Bouwend Nederland, belangen-
vereniging van bouwbedrijven, laat
weten dat al in de CAO Bouwnijver-
heid van 1964 staat dat vaklui tussen
7.00 en 18.00 uur werken. ’s Avonds
na zessen verrichten de vaklui over-
werk, en dat is duur. Aannemers wil-
len hun werknemers zo vroeg moge-
lijk laten beginnen, om de kans op
overwerk te verkleinen.

Het Utrechtse aannemersbedrijf
Van Zoelen geeft nog een reden in
een oude next question uit 2010: „We
willen de files voorblijven. Op de
bouwplaatsen wordt ’s ochtends nog
vaak materiaal geleverd, dat moet
ook voor de files aankomen.”

Maar dat verklaart nog niet waar-
om de bouwvakkers uitgerekend zo

Waarom maken ze in de
bouw zo vroeg veel lawaai?

vroeg beginnen met de meest luid-
ruchtige activiteit van hun werkdag.
Daar heeft Elvira Bos, woordvoerder
van FNV Bouw, een uitleg voor:
„Bouwwerk is in de ochtend nou een-
maal vaak luidruchtiger dan de rest
van de dag. Een stukadoor die gaat
smeren, zal bijvoorbeeld eerst moe-
ten mengen. Dat brengt lawaai met
zich mee. Stratenmakers zullen eerst
de straat moeten openbreken om
hem daarna te kunnen herbestraten.
En dan krijgen ze ook nog stenen ge-
leverd, wat ook weer lawaai geeft.”

Bos geeft ook een psychologische
verklaring waarom het getimmer en
gehamer in de ochtend zo hard
klinkt: „Vroeg in de ochtend, wan-
neer je nog lekker ligt te slapen, lij-
ken geluiden harder dan wanneer je
wakker bent. Bedenk maar eens hoe
hard een huilende baby ’s nachts
klinkt. Daarnaast zijn er zo vroeg
nog geen omgevingsgeluiden die de
werkgeluiden ‘dempen’. Als dat ge-
luid het enige is wat je hoort, lijkt het
nog harder dan het in werkelijkheid
i s. ”

CARMEN DORLO

v© Ook een vraag voor deze ru-
briek? Mail naar vraag@nrc.nl

Next question

. 4 kipfilets. 150 gram gruyère. 1 losgeklopt ei. 2 el slagroom. 30 gram roomboter. snufje nootmuskaat

KIP MET KAAS VOOR VIER

Kate: The Kate Moss Book is
een chique fotoboek met
hoogtepunten uit de carrière
van het fotomodel. We zien La
Moss vooral bloot.

SANDRA HEERMA VAN VOSS
Medewerker Kunst

H et voelt als gluren. Kate is een chique, ar-
tistiek verantwoord cadeauboek – dik en
duur, prachtig vormgegeven, met werk

van grote namen uit de modefotografie (Mario
Testino, Juergen Teller, Inez & Vinoodh) en de
beeldende kunst (Lucian Freud, Damien Hirst),
maar na de eerste keer doorbladeren beklijven
vooral tepels, moedervlekken en schaamhaar.
Het doet denken aan Madonna’s Sex (1992), zon-
der emancipatorische ambitie: Madonna zette
behalve zichzelf ook homoseksuelen (m/v), sm-
adepten en Vanilla Ice in hun blote kont, Moss
toont ons alleen de hare. Het is een mooie, dat
wel. Boven haar billetjes zweven twee geta-
toeëerde vogeltjes.

Moss (bijna 39) viert in 2013 haar 25-jarig ju-
bileum als fotomodel en was vrijwel al die tijd
succesvol: in de modewereld een ongekende
prestatie. Haar grote vriendinnen uit de jaren
negentig – Naomi Campbell, Christy Turling-
ton – poseren nog sporadisch, maar zijn vooral
levende herinneringen; Moss verdiende vorig
jaar 9 miljoen dollar, wat haar na Gisele Bünd-
chen ’s werelds best betaalde model maakte.

In ‘The Riddle of Kate Moss’, een uitgebreid pro-
fiel dat vorige maand in Vanity Fair v e r s ch e e n ,
probeert journalist James Fox aan de hand van
quotes van collega’s te verklaren hoe dat kan.
Waarom overleefde juist zij, ooit een kettingro-
kend schoffie uit een Londense voorstad? Een
mager meisje met scheve tanden, o-benen en
een lengte van net boven de 1.70 m?

Talent, luidt het collectieve antwoord, en lief-
de voor haar werk. Moss draagt kleren niet zo-
maar, ze máákt ze. Ze denkt en creëert met ont-
werpers en fotografen mee en geniet van het rol-
lenspel voor de camera. Fluister Moss een paar
regie-aanwijzingen in – ‘Je hebt een geheim’,
bedacht John Galliano toen ze op haar trouw-
dag in juli 2011 de door hem ontworpen bruids-
jurk aantrok, ‘Verstop je onder je sluier… Daar-
onder schuilt je wilde verleden!’ – en ze kan al-
les, iedereen worden.

Vergeleken met andere beroemdheden geeft
Moss zelden interviews; over haar privéleven
zwijgt ze liever, en over haar werk valt niet veel
te zeggen. Ze weet zelf niet wat ze doet, zegt ze
in Vanity Fair. „Het is een instinct […] Ik moet
voelen wat ze willen, waar het licht is […] Het
blijft altijd een puzzel. Dat is het leuke.”

O nzeker is ze nog steeds, al is het minder dan
in haar begindagen, toen ze haar faalangst

smoorde in enorme hoeveelheden alcohol en
drugs. Haar consumptiepatroon was een pu-
bliek geheim in modekringen, maar lekte uit in
2005, toen tabloid The Daily Mirror foto’s van een
snuivende Moss in handen kreeg. De pers ver-
heugde zich al op de onvermijdelijke onder-
gang van Moss en haar toenmalige vriend, jun-
kiemuzikant Pete Doherty, maar na een korte
onderduik in een afkickkliniek gebeurde voor
haar het tegenovergestelde: de sponsors en de
bladen kwamen terug en het schandaal ver-
hoogde haar marktwaarde. Achter haar geloken
oogleden bleek een echt, duister leven schuil te
gaan, wat haar nog aantrekkelijker maakte.

Voor het boek selecteerde Moss met hulp van
drie bevriende redacteuren (een van hen, Jeffer-
son Hack, is de vader van haar 10-jarige dochter
Lila) de beste foto’s uit haar carrière, met de be-
doeling ze dit keer zuiver als kunst te presente-
ren, los van merknamen en commercie, als ode
aan de fantasie en creativiteit van de mensen
met wie ze werkt. Naaktheid vindt ze nu ‘empo-
wering’, zegt ze in het in het boek opgenomen
tweegesprek. Vroeger haatte ze haar borsten.

Moss is geen scharminkel meer. Ze is wat vol-
ler dan vroeger en duidelijk ouder; haar gezicht
begint mooi symmetrisch te rimpelen en haar
blik is behalve zwoel nu ook licht vermoeid. Bij
een tweede, derde keer doorbladeren went al
het naakt in haar boek, en ontdek je niet alleen
opnieuw hoe knap ze is – die jukbeenderen! –
maar ook hoe goed: op elke pagina versmelt ze
met haar omgeving, van grauwe studio tot tro-
pisch strand. Ze wordt één met het beeld, een
fantasie, haar coole alter ego als enige constan-
te. Met iets meer kleren om het lijf had ze haar
vak een nog grotere eer bewe-
zen.

v© Kate: The Kate Moss
Book. Kate Moss, Fa-
bien Baron, Jess Hallett
& Jefferson Hack, eds.
Rizzoli International Pu-
blications, 448 bladzij-
des, € 58,99.
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ROOMBEEK
RIJKSMUSEUM TWENTHE Lasondersingel 129-131 / Tel. 053-435 86 75

www.rijksmuseumtwenthe.nl
t/m 1 sept. REWIND Verbeelding van het verleden van Gerard de Lairesse tot Brad Pitt
t/m 1 sept. HET IDEAAL ALS WERKELIJKHEID

Landschappen uit het Mauritshuis en Rijksmuseum Twenthe
t/m 24 feb. DE DRIE SMAKEN VAN JOP Dilemma’s van een kunstkenner
t/m 24 feb. SPELEN OP DE GRENS VAN HET ONMOGELIJKE 25 jaren mediakunst aan AKI/ArtEZ

TETEM KUNSTRUIMTE Stroinksbleekweg 16 / Tel. 053-230 87 91
www.tetem.nl / @ TETEMkunst

t/m 27 jan. K.O. ANTI-SPORTSBAR o.a. Martin C de Waal, IRIS
t/m 3 feb. MULTI SOLO If the kids are united

MUSEUM TWENTSEWELLE Het Rozendaal 11 / Tel. 053-480 76 80
www.twentsewelle.nl

t/m 20 mei TWENTSEWELLE & CONCORDIA presenteren:
11, ELF IDOLEN & JAN MULDER voetbal, cultuur en samenleving
met in 21rozendaal TRACE Maze de Boer en Elftal van de Eeuw

LANTARENVENSTER Otto Reuchlinweg 996 / Tel. 010-277 22 77
www.lantarenvenster.nl / @LantarenVenster

vr 4 jan. HOLLAND GOT SOUL: 80’S SOUL CLASSICS €12,50 ! 20.00 u.

@uitladders
www.uitladders.nl

KONINKLIJK THEATER CARRÉ Amstel 115-125
Tel. 0900-25 25 255 (€ 1,- p/g) / www.carre.nl

t/m zo 6 jan. Wereldkerstcircus Nergens is circus mooier dan in Carré!
Dit jaar het meest bekroonde circusprogramma ooit. • div. tijden

CONCERTGEBOUW Concertgebouwplein 10
Tel. 0900-671 83 45 (€ 1,- p/g) / www.concertgebouw.nl

za 5 & Nederlands Philharmonisch Orkest Mark Wigglesworth, dirigent
zo 6 jan. Birgit Remmert, alt; Wagner - Tannhäuser: Ouverture und
gr. zaal Venusbergmusik, Mahler - Rückert-Lieder, Ravel - Suite ‘Ma Mère l’Oye’

Prokofjev - Delen uit Romeo en Julia; Meer informatie: www.orkest.nl
Er zijn nog kaarten € 15,80 tot € 46,40 / <27 jr € 11,50 • 20.15 u.; zo 14.15 u.

9 t/m11 jan. Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Kirill Petrenko met Arcadi
gr. zaal Volodos, piano. Werken van Rimski-Korsakov en Tsjaikovski

@RCO_Live • 20.15 u.
9 & 11 jan. Stichting KAMermuziek Amsterdam www.kamconcerten.nl
kl. zaal Hugo Wolff Quartett (Oostenrijk): Haydn, Berg, Beethoven • 20.15 u.
za 12 jan. NTR ZaterdagMatinee Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Osmo Vänskä
gr. zaal Christian Tetzlaff, viool Bach/Webern Ricercata Brahms Vioolconcert

Hartmann Symfonie no.7; www.zaterdagmatinee.nl • 14.15 u.
17 & 18 jan. Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. David Robertson met
gr. zaal mezzosopraan Anne Sofie von Otter. Met o.a. Le sacre du printemps

@RCO_Live • 20.15 u.
zo 20 jan. Serie Meesterpianisten: Mitsuko Uchida speelt J.S. Bach, Schönberg,
gr. zaal Schubert (Sonate in C gr.t., D 840) en Schumann (Waldszenen & Sonate

nr. 2, op. 22) Er zijn nog kaarten te verkrijgen!
Meer informatie: www.meesterpianisten.nl
1e rang € 63,-; CJP/65+ € 47,70; 2e rang € 49,50; CJP/65+ € 39,60 • 20.15 u.

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ Piet Heinkade 1
Tel. 020-788 20 00 / www.muziekgebouwaanhetij.nl / @nedpho_nko

vr 18 & Nederlands Kamerorkest Christian Jost, dirigent; Gordan Nikolic, viool
za 19 jan. Lisanne Soeterbroek, viool; Gal James, sopraan; Thomas Oliemans

bas Barber - Adagio voor strijkers, Jost - Der Zaubergarten
Sjostakovitsj Symfonie nr. 14; Meer informatie: www.orkest.nl
Er zijn nog kaarten € 39,50 • 20.15 u.

HET MUZIEKTHEATER AMSTERDAM Amstel 3
Tel. 020-625 54 55 / www.muziektheater.nl

5 t/m 12 jan. De Nederlandse Opera Einstein on the Beach • 18.30 u.

PARADISO Weteringschans 6-8
Tel. 020-626 45 21 / www.paradiso.nl

do 3 jan. Gers Pardoel 19.30 u. / Noodlanding! 23.30 - 05.00 u.
vr 4 jan. Young Gunz: DJ’s JoeySuki, Martin Garrix e.a. 24.00 - 05.00 u.
za 5 jan. Radio 6 Soul and Jazz presents: Holland Got Soul 20.00 u.
zo 6 jan. Bouwstenen v/h universum, lezing 11.00 u. / Lancering St. Lost a Child

Jeroen v.d. Boom, Anita Meijer, Simone Kleinsma e.a. 15.00 u.
di 8 jan. Frankie Chavez 19.00 u. / Saybia 19.30 u. / Toploader 22.00 u.
wo 9 jan. Saybia uitv. / Toploader 22.00 u. / Classic Noodlanding! 23.30 u.

STADSSCHOUWBURG Leidseplein 26
Tel. 020-624 23 11 / www.ssba.nl / @ssba / @tgamsterdam

5 t/m 13 jan. De Russen!Tom Lanoye/TsjechovToneelgroep Amsterdam • 18.00 u.; zo 16.00 u.

www.aub.nl --- ticketshop leidseplein
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A d v e rt e n t i e

De seks druipt
van de pagina’s

. Kate Moss (Croydon, Enge-
land, 1974) is de oudste dochter
van barvrouw Linda en reis-
agent Peter Moss. Op haar der-
tiende scheidden haar ouders.
Een jaar later werd ze ontdekt op
het JFK-vliegveld in New York.

. Na baanbrekende, grungy fo-
toseries in tijdschrift The Face
en de Britse Vo g u e begon haar
glorietijd als het ‘anti-model’
van de jaren negentig; campag-
nes voor Calvin Klein (op schoot
bij rapper/acteur Mark Wahl-
berg) bewezen haar geschikt-
heid als commercieel poster-
meisje. Ontelbare covers,
shows en campagnes volgden.

. De afgelopen jaren verzilver-
de ze haar roem met vier par-
fums , kledingcollecties voor
winkelketen Topshop en tassen
voor Longchamp.

. Moss had relaties met foto-
graaf Mario Sorrenti, acteur
Johnny Depp, redacteur Jeffer-
son Hack en rocker Pete Doher-
ty. In juli 2011 trouwde ze met
The Kills-gitarist Jamie Hince.

KATE MOSS IN HET KORT

Kate Moss in een
campagne voor
lingeriemerk
Agent Provoca-
teur (2006). F OTO
MIKE FIGGIS
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