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© janneke

Geluksrisotto

C omfort food. Daarbij gaat het
nooit alleen om het eten zelf,

maar minstens zozeer om de weg
ernaartoe. En als er één gerecht is
waar een troostende werking van
uitgaat, dan is het risotto. Het ge-
duldige roeren, de wetenschap dat
je twintig minuten nergens an-
ders aan hoeft te denken dan die
rijstkorrels die langzaam maar ze-
ker hun zetmeel prijsgeven terwijl
ze zich bijkans onverzadigbaar
volzuigen met geurige bouillon,
daar knapt een mens van op.

Van alle denkbare risotto’s
komt de meest zaligmakende uit
Milaan. Risotto Milanese dankt
zijn stevige bite aan carnarolirijst,
zijn krachtige smaak aan runder-
bouillon en -merg en zijn goudge-
le kleur aan saffraan. Niet voor
niks wordt hij ook wel risotto giallo
genoemd, en geel brengt geluk,
als we de Chinezen moeten gelo-
ven.

Saffraan was al tijdens de Mid-
deleeuwen een geliefde specerij
onder de elite van Lombardije.
Het kwam via Joodse koopman-
nen vanuit Sicilië naar het noor-
den. Het eerst recept voor risotto
alla Milanese stamt uit 1570 en
werd opgetekend door Bartolo-
meo Scappi, de lijfkok van paus
Pius V, in een kookboek genaamd
Opera dell’Arte del Cucinare.

Maar volgens een iets minder
goed gedocumenteerd verhaal
wist paus Celestinus IV er halver-
wege de dertiende eeuw al best
raad mee. Naar verluidt gebruikte

hij de kostbare draadjes niet al-
leen om rijst te kleuren, maar te-
vens om zijn bad mee te parfume-
ren. Ook een manier om je dipje te
lijf te gaan.

voor 4 personen:. ruim 1 liter krachtige runder-
bouillon. 1 greepje saffraandraadjes (10 -
15 draadjes). 75 g roomboter. 50 g rundermerg (vraag erom bij
de slager – krijg je vast gratis mee). 1 kleine ui, fijngehakt. 350 g risottorijst (carnaroli of
andere). 1 glas droge witte wijn. 50 g Parmigiano Reggiano, ge-
raspt

Breng de bouillon tegen de kook
aan. Stamp de saffraandraadjes in
een vijzel tot poeder. Laat de helft
van de boter samen met het merg
smelten in een pan met dikke bo-
dem. Fruit hierin zachtjes de ui
lichtblond. Voeg de rijst toe en
laat al roerend even meebakken
tot alle rijstkorrels bedekt zijn
met een glanzend laagje boter.
Blus af met de wijn en laat die ver-
dampen. Voeg nu telkens een flin-
ke scheut hete bouillon toe en laat
het vocht al roerend door de rijst
opnemen. Voeg pas weer opnieuw
bouillon toe wanneer de rijst
droog valt. Voeg na 10 minuten
het saffraanpoeder toe, opgelost
in een lepeltje bouillon. Ga door
met bouillon toevoegen tot de
rijstkorrels beetgaar zijn en de ri-
sotto romig. Neem de pan van het
vuur en maak de risotto op smaak
met zout en peper uit de molen.
Roer er de rest van de boter en de
Parmigiano door. Laat de risotto
afgedekt een paar minuten rusten
voor je hem serveert.

Janneke Vreugdenhil

v© Post jouw effectiefste
t ro o s t re c e p te n op
www.nrcnext.nl/kok en.
Op nrc.tv maakt Janneke
spaghetti aglio olio.

© 8 redenen om uit te gaan
1 INDIE ROCK
The Black Lips
Nijmegen: Doornroosje. Tijd:
20.30u. Entree: 12 euro.
w w w. d o o r n r o o s j e . n l

Een combinatie van vroege jaren zes-
tig garagerock, psychedelica, blues,
rock, doo-wop, surf, country, punk en
klassieke Amerikaanse pop. Zelf om-
schrijven The Black Lips hun muziek
als flower punk. Morgen ook in
WATT, Rotterdam.

2 T E N TO O N S T E L L I N G
De ideale vrouw
Den Bosch: Noordbrabants Muse-
um. T/m 3 mei, di-vr 10.00-17.00u, za
& zo 12.00-17.00u. www.noord
brabantsmuseum.nl

Expositie over vrouwelijke rolmodel-
len die is opgebouwd rond de meest
‘gewenste’ vrouwelijke eigenschap-
pen. Oude schilderijen, prenten en
gedragsboeken staan tegenover he-
dendaagse video’s, glossy’s en foto’s.

3 FILM
Milk
w w w. n r c n e x t . n l / b i o s c o o p a g e n d a

Milk van Gus van Sant gaat over de
eerste openlijke homoseksueel die in
San Francisco werd gekozen in een

publiek ambt. Het is een warme, op-
timistische film met een formidabele
rol van Sean Penn (Harvey Milk), die
wordt vermoord door zijn collega-su-
pervisor Dan White. Regie: Gus van
Sant, 2008. Met: Sean Penn, Josh Brolin.

4 FILO-CAFÉ
Komt de wijsheid uit het

Oosten?
Nijmegen: Café Trianon. Tijd:
20.00u. www.filosofisch-cafe.nl

De oosterse spiritualiteit biedt ons
steeds vaker een nieuwe toegang tot
de religieuze ervaring. Bieden onze
eigen cultuur en haar tradities ons
geen spirituele ervaring meer? Te
gast: filosoof André van der Braak en
columnist Angela Boeijen. Gespreks-
leider: Elianne Keulemans.

5 T H E AT E R
Play with Food
Amsterdam: Frascati WG. Tijd:
18.30u. www.theaterfrascati.nl

Voorgelezen worden terwijl je eet en
drinkt. Op uitnodiging van Frascati
leest het theatergezelschap Wunder-
baum teksten van de jonge Neder-
landse toneelschrijver Enver Husicic
(De Kooi, met als motto ‘het kwaad
heeft vele gezichten’) en de Kroati-
sche Ivana Sajko (Rose is a rose is a rose).

6 DA N C E / P O P
Ladyhawke
Amsterdam: Melkweg. Tijd: 23.00u.
Entree: 13 euro. www.melkweg.nl

De Nieuw-Zeelandse Pip Brown alias
Ladyhawke brengt aanstekelijke dan-
ce/pop met jaren ’80-invloeden.

7 EXPOSITIE
Harderwiek Ontwerpfabriek
Harderwijk: ’t Klooster & de Cathari-
nakapel. T/m 28 febr. www.
harderwiekontwerpfabriek.nl

Harderwiek Ontwerpfabriek is een
groep van vijftien jonge kunstenaars
en ontwerpers geboren en/of getogen
in Harderwijk. Van schilderijen tot
mode, van audiovisuele kunst tot sie-
raden.

8 URBAN JAZZ
Gare Du Nord: Sex ‘n’ Jazz
Enschede: Muziekkwartier. Tijd:
20.00u. Prijs: 17,75-23,75 euro.
w w w. p o d i u m t w e n t e . n l

Het Nederlands/Belgische 8-koppige
urban jazz collectief Gare Du Nord
speelt relaxmuziek met een vleugje
Miles Davis, J.J. Cale en Steely Dan.
De Sex ‘n’ Jazz tour duurt t/m 25 mei.

© 5 redenen om tv te kijken
1 DRAMA
Brokedown Palace
RTL 8, 20.30-22.30u.

Minder venijnige variant van Mid-
night Express, de klassieker uit de ja-
ren zeventig. Claire Danes en Kate
Beckinsale zijn op vakantie in Thai-
land als ze worden opgepakt voor

heroïnebezit. Ondanks hun onschuld
krijgen ze 33 jaar gevangenisstraf.
Bill Pulmann speelt de advocaat die
ten strijde trekt tegen het rechtssys-
teem. (Jonathan Kaplan, 1999).

2 KOMISCHE DRAMASERIE
Ugly Betty
Net 5, 21.25-22.20u.

Start van het derde seizoen van de ko-
medie over een onaantrekkelijk
muurbloempje, dat als secretaresse
werkt voor de hoofdredacteur van
een modetijdschrift en zich in die
überhippe omgeving staande pro-
beert te houden.

3 CANNABIS
Horizon
BBC 2, 22.00-23.00u.

In de aflevering Cannabis: The Evil
We e d ? , wordt de recente stand van het
onderzoek naar de gevaren en voor-
delen van wietgebruik gepresen-
teerd. Verslavingsdeskundige John
Marsden spreekt met verschillende
mensen over de effecten van cannabis
op hun leven.

4 THRILLER
Red Heat
Veronica, 22.40-0.40u.

Actiethriller volgens de beproefde
formule waarbij twee volstrekt ver-
schillende agenten er toch in slagen
samen een karwei te klaren. Russi-
sche politieman Arnold Schwarze-
negger en zijn Amerikaanse collega
James Belushi nemen het op tegen
een cocaïnedealer in Chicago. (Walter
Hill, 1988).

5 D O C U M E N TA I R E
Hamas, the untold story
Ned. 2, 23.25-0.25u.

Met de Rory Peck Award bekroonde
documentaire van Rodrigo Vazquez
plaatst de situatie van Hamas op de
Gazastrook in de context van de afge-
lopen twintig jaar. De film poogt
hierdoor een genuanceerde achter-
grond te geven aan de recente con-
flictsituatie in dit gebied. Vazquez
kreeg toestemming om ver achter de
schermen van deze organisatie te fil-
men.

v© De programmagegevens zijn te
vinden op pagina 23.

© liefde gaat door de maag
De liefde van de man gaat door de maag, luidt een oud spreekwoord.
Met welk gerecht won jij het hart van je geliefde? Of welk gerecht
zou je je geliefde willen voorzetten om te laten zien hoeveel je van
hem/haar houdt?

v© Stuur je recept met een motivatie (niet langer dan 450 woorden)
naar next@nrc.nl. De leukste inzendingen worden vanaf 9 febru-
ari in de krant geplaatst.

A d v e rt e n t i e

Warme Milk

33 jaar achter de tralies

v© Tips voor Uit? Mail naar
nextagenda@nrc.nl

bestel op: onedayonly.nl/tr

Geldig op:
3 februari 2009

JosephJoseph snijplanken en vergiet

€ 55,00Alleen vandaag:
Normaal € 72,95

Vaatwasser-
bestendig

© De New Kids on the Block
zijn bedacht in 1984. Ze
braken door in 1989.

© Nu zijn ze terug. Vanavond
treden de vijf mannen op in
Amsterdam.

Door Sandra Heerma van Voss
Rotterdam. Vanavond is het dan,
eindelijk, Tonight. Na elkaar maan-
denlang te hebben bestookt met in-
tens flauwe sms’jes vol NKOTB-cita-
ten, reizen wij, drie vrouwen van in
de dertig, per trein naar de Amster-
damse Heineken Music Hall voor het
enige Nederlandse concert dat de
New Kids on the Block geven op hun
wereldwijde reünietournee. Niet new
meer, geen kids meer, maar terug on
the block. Op het hoesje van hun laat-
ste cd – The Block – slenteren ze erheen
in Reservoir Dogs-pakken: kaler, gete-
kend, met stuurse monden in plaats
van de pruilende zoenlipjes van toen.

Toegegeven: wíj hebben ze nooit
willen zoenen. Misschien waren we te
oud. In 1989, het jaar van hun door-
braak, waren wij de dertien gepas-
seerd en onze eerste popidolen alweer
voorbij. Misschien voelden we ons ge-
woon te goed: we beschéúrden ons
om de geföhnde matjes en de print-
truien, en imiteerden uitentreuren
Danny’s nep-raps en Jordan’s kwijl-
falset. Maar toch. Zet de Greatest
Hits-cd eens op, en zie dan de dans-
pasjes in bedwang te houden.

De New Kids on the Block ontspro-

ge alweer bijna uitgewoed. Maar wat
een rage was het: ze verkochten ze-
ventig miljoen platen, gaven honder-
den stadionconcerten en werden han-
dig vermaakt tot, een tekenfilm, een
Nintendo-spel en broodtrommeltjes.
De New Kids, met hun romantische
teksten over eerste kusjes en eeuwige
trouw en hun streetwise rafelrandje,
bleken het perfecte lokaas voor tie-
nermeisjes, die het in de VS bij hun
verschijnen op zo’n hysterisch gillen
zetten dat hun naar de Beatles verwij-
zende bijnaam ‘The Fab Five’ geen
overdrijving was. In Nederland ging
het er rustiger aan toe: ze scoorden
hier twee top-10 hits, To n i g h t (1990)
en If you go away (1992). De Neder-
landse fanclub bestaat nog steeds.

De Kids werden geleefd, zeggen ze

nu. Met het grote succes kwamen de
profiteurs, met allemaal „een hand in
de koektrommel” (Danny), en ont-
stond er een krankzinnige, ongezon-
de druk om maximale winst uit het
product New Kids te halen. De jon-
gens rebelleerden door op tournee de
beest uit te hangen – alles met mate –
en te ruziën, met elkaar en met Starr.
Na drie jaar was de koektrommel
leeg. Niets zo hevig en zo verganke-
lijk als kalverliefde in de pop. De New
Kids herdoopten zich tot NKOTB en
brachten nog één album uit, zonder
hitschrijver Starr en zonder groot
succes. Er kwamen nieuwe boybands,
allemaal naar New Kids-model: Take
That, de Backstreet Boys, *NSync. In
1994 ging NKOTB vriendschappelijk
uiteen. Jonathan Knight, die aan pa-

niekaanvallen leed, was er al eerder
mee opgehouden.

Drijvende kracht achter deze reü-
nie is Donnie Wahlberg, die twee jaar
geleden als sombere gescheiden vader
vanzelf weer richting muziek en lied-
jes schrijven dreef, vertelde hij de
Britse pers vorig jaar. Het ging hem
niet om de cash: dan had het jaren
eerder gekund, er waren aanbiedin-
gen genoeg. De succesvolle hereni-
ging van Take That was zelfs ‘ont-
moedigend’  – wie wil er nou steeds
met zijn troonopvolgers vergeleken
worden? Deze plaat en tour waren een
kado voor de fans, aldus Wahlberg.

Wa h l b e r g ’s oprechte intenties wor-
den geloofwaardiger als je naar The
Block luistert: een lekker gladde, wei-
nig nostalgische popplaat, met mede-

werking van onder meer Timbaland
en The Pussycat Dolls. De New Kids
getuigen er van hun volwassenheid
door onderwerpen aan te snijden die
toen uit den boze waren – alcohol, de
verleidingen van vreemdgaan – maar
richten zich nog steeds tot een hun-
kerende, vrouwelijke luisteraar.

Grote hits zullen ze er wel niet
meer uit weten te slepen. Live schij-
nen ze vooral een enthousiaste ode
aan oude tijden te brengen. In de VS
was de tournee in luttele minuten
uitverkocht, en vanavond zit volgens
de platenmaatschappij de Heineken
Music Hall ook nagenoeg vol. Hun
moment mag dan voorbij zijn, wij be-
leven het net zo makkelijk nog een
keer, met oogkleppen op en oordop-
jes in als het moet. Tonight.

Donnie Wahlberg

. R a p p e r, produ-
cer, componist en
rough guy Donnie
Wahlberg (1969)
verliet na het ein-
de van NKOTB
aanvankelijk de
muziek en legde
zich net als zijn
broer Mark Wahl-

berg toe op acteren, in films en op tv.

. Dat gaat steeds beter: Donnie
speelde in onder meer The Sixth
Se n s e , de miniserie Band of Bro-
ther s en in Righteous Kill, met Al Pa-
cino en Robert de Niro.

. Danny Wood
(1969), de atleet
met de stieren-
nek, begon na
NKOTB zijn eigen
platenlabel en
maakte muziek,
maar bleef voor-
namelijk in de
luwte.

. Hij maakte een comeback in de re -
a l i t y- t v- s h ow Totally Boyband, over
vier voormalige boybandleden.

. Danny heeft van alle Kids de
meeste kinderen: vier. Hij is single.

Danny Wood

. Jo n a t h a n
Knight (1968),
broer van Jordan,
was de stille, ver-
legen jongen. In
het echt ook: de
roem verwarde
hem zo dat hij aan
de tournees grote
mentale proble-

men overhield.

. Jonathan was de eerste New Kid
die ermee stopte en maakte een ra-
dicale o m m e z wa a i : hij begon een
(tot voor kort) winstgevende carrière
als makelaar.

Jonathan Knight

. Jo r d a n
Knight(1970), de
sexy nachtegaal,
bracht in 1999 zijn
eerste soloplaat
uit, die goud werd
in de VS. Er volg-
den er nog drie,
waaronder Jo r -
dan Knight Per-

forms New Kids on the Block: The
Remix Album.

. Een tweede leven begon Knight in
re a l i t y- t v- s h ow s : hij zat in The Sur-
real Life en in Trust Me - I'm A Holi-
day Rep.

Jordan Knight

Eerste kusjes en eeuwige trouw
Dat waren de New Kids on the Block. Hun reünietour is een cadeautje voor de fans

ten in 1984 aan het brein van produ-
cer en liedjesschrijver Maurice Starr,
die na zijn succes met het zwarte-jon-
gensgroepje New Edition een gat in
de markt vermoedde voor een blank
equivalent. Hij organiseerde audities
in de buurt van Boston en ontmoette
zo de 15-jarige Donnie Wahlberg, die
zelf de rest van de New Kids optrom-
melde: zijn broertje Mark en zijn
vrienden Danny Wood en Jon en Jor-
dan Knight. Een vijfde vriendje bleek
niet ambitieus genoeg en werd door
Starr ingeruild voor de piepjonge
Joey McIntyre (11!). De 13-jarige Mark
Wahlberg vertrok zelf, hij vond het
groepsimago te braaf. Jaren later zou
Donnie Marky Marks enige eigen gro-
te hit produceren, Good vibrations.

Tegen die tijd was de New Kids-ra-

New Kids on the Block afgelopen november in Los Angeles. Foto AP

. Joey McIntyre
(1972), de b a by
van de vijf, bracht
in 1999 een solo-
album uit, Stay
the Same, waar-
van de titelsong
in de VS de top 10
haalde. Meer so-
loplaten vo l g d e n .

. Joey acteerde ook: in de tv-serie
Boston Public bijvoorbeeld, en op
Broadway in de musical Wick ed.

. Leerde stijldansen voor het Ame-
rikaanse Dancing with the Stars.

Joey McIntyre


