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De kreeft is de vuilnisman

E en paar mosselpannetjes per jaar en met Kerst misschien een oestertje.
Maar om nou te zeggen dat de doorsnee Nederlander graag schelpdieren

eet: nee. Oesters en mosselen gaan vooral naar België en Frankrijk, van de
‘Nederlandse’ kokkels en mesheften verdwijnt meer dan 90 procent naar
Italië en Spanje.

De schelpdierbranche verwelkomde dan ook het stempel van goedkeuring
dat de duurzaamheidsclub Marine Stewardship Council (MSC) dit najaar de
handkokkel- en scheermesvisserij opspeldde. Een MSC-certificaat is immers
ook een marketinginstrument. Ter viering hiervan was afgelopen donderdag
een partijtje georganiseerd bij schelpdiergrossier Le Petit Pêcheur in – wa a r
anders? – Ye r s e k e .

Het bedrijf betrekt behalve uit Nederlandse wateren uit veel andere Euro-
pese landen coquilles, oesters, tapijtschelpen, kokkels, amandes, mesheften,
plus de rest. Na de lange truckrit mogen de tweekleppigen bijkomen in twin-
tig zwembadgrote bassins met gefilterd Oosterscheldewater. Geheel opgefrist
kunnen ze dan per bestelbusje naar je bord, couvert of G e d e ck .

Het opwindendste van het feestje was trouwens het afvalbassin, waar het
personeel de kapotte schelpen in
kiepert. De vuilnismannen van deze
belt blijken Oosterscheldekreeften,
die op vaste afstand van elkaar kuilen
in het schelpengruis hebben gegra-
ven. Ook trekt een kolos van een zee-
baars energiek zijn baantjes. „Die voe-
ren we iedere dag een paar oesters”,
zegt de rondleider. Een zeebaars,
vetgemest op oesters, dat is een kerst-
gerecht te noemen: Bar des Huitres.

Edwin Vinke, van de Kromme
Watergang (twee Michelinsterren) in
Hoofdplaat, serveerde ter gelegen-
heid van deze MSC-partij ‘Zeeuwse
sushi’.

Fileer de vis, snij het vlees in dunne
plakjes en besprenkel met garnalen-
olie – stoof hiervoor wat garnaal-
pellen in olijfolie, laat 15 minuten
trekken, zeef en laat afkoelen. Bewaar
de vis onder folie.

Neem een ons ongepelde garnalen
apart, frituur deze kort en droog ze
bij 120 graden in een oven. Doe de
rest van de garnalen in een pan met
zeewater en kook ze op, laat daarna
trekken en zeef deze bouillon.

Kook de geschilde aardappelen in garnalenbouillon en snijd ze afgekoeld in
blokjes en maak hier bolletjes van. Leg op deze quenelles wat zeebaars met
een beetje garnalenolie.

Haal de scheermessen uit de schelp en maak tartaar van de witte voet, waar-
aan het fijn gesneden lente-uitje en wat wasabi zijn toegevoegd.

Blender avocadovlees met wat wasabi, de spinazie en een scheut zeewater
tot een gladde massa. Duw daarna door een zeef. Snijd de daikon in dunne
reepjes ter lengte van een pink en marineer die in sushi-azijn. Rol ze daarna
o p.

MENNO STEKETEE

Menno

Als het sneeuwt, zet de NS minder
treinen in. Maar wat doen de machi-
nisten dan, wil Willem Visser uit Hil-
versum weten. „Krijgen die ijsvrij?”

Dat zou je denken, zegt NS-woord-
voerder Eric Trinthamer. „Maar er is
juist bij slecht weer meer personeel
aanwezig dan strikt noodzakelijk.”

Eerst even de feiten. Er werken
2.850 machinisten bij de NS. Onder
normale omstandigheden rijden er
5.200 treinen per dag. Als de NS min-
der treinen inzet vanwege het weer,
zijn dat er nog 4.300. Dat is 82 pro-
cent van de normale dienstregeling.
Hierdoor is er minder kans op
opstoppingen, doordat er ruimte
ontstaat om verstoringen op te lossen
en de logistieke puzzel beter kan
worden beheerst. De dienstregeling
wordt aangepast als er meer dan 3
centimeter sneeuw is voorspeld of
meer dan 10 graden vorst.

Welke machinist wanneer werkt
op welk traject, dat is een extreem
ingewikkeld wiskundig systeem. Bij
een normale dienstregeling gaat het
zo: een machinist rijdt een trein naar
een station, stapt daar over op een
andere trein die hij weer naar een
volgend station rijdt. Hij gaat dus
bijvoorbeeld op één dag van Den

Krijgen machinisten ijsvrij
als er minder treinen rijden?

Haag naar Venlo naar Utrecht naar
Groningen. Op die manier, legt Eric
Trinthamer uit, kun je met minder
machinisten toe dan wanneer ze
steeds heen en terug rijden. Als de NS
besluit minder treinen in te zetten,
vertelt een machinist die anoniem
wil blijven, vervalt daardoor voor de
machinist lang niet altijd de volledi-
ge dienst. De NS past de roosters aan.
Sommige machinisten krijgen een
andere trein toebedeeld, de rest staat
standby. De NS heeft altijd machinis-
ten in de ‘wa ch t d i e n s t ’ op de grotere
stations, maar dat zijn er nog meer
als de dienstregeling is aangepast
vanwege slecht weer. Want niet
alleen komen er dan minder machi-
nisten aan op de verschillende stati-
ons, slecht weer maakt ook kwets-
baar. De NS-machinist: „Als er een
trein strandt, moet er een nieuwe
trein gereedgemaakt worden. Die
wordt dan bestuurd door een machi-
nist die standby staat.”

Een héél enkele keer wordt een
machinist wel gevraagd of hij verlof
wil als er minder treinen rijden, zegt
hij. „Maar dat gaat ten koste van je
verlofdagen. Dus dat moet je maar
net willen.”

ANNE DOHMEN

Next question

Voor 6 personen:. zeebaars van 1,5 kilo. pond scheermessen. pond ongepelde garnalen. olijfolie. pond aardappelen. lente-ui. 2 avocado’s. 2 limoenen. 50 gram spinazie. mespunt wasabi. 1 daikon (rammenas). 2 eetlepels sushi-azijn. 1 liter zeewater= 35 gram zout
per liter

ZEEUWSE SUSHI

TRACY METZ

‘S ociale interventies’ noemt hij ze, de
vele borden die hij de afgelopen twee
lentes op onverwachte plaatsen neer-

zette in kustplaats Bergen aan Zee. Met humor
en gevoel voor het absurde wijst Steven de
Peven – artiestennaam van Steven van Hulle (38)
– ons met zijn borden op denkbeeldige gevaren
en dingen die we zelf ook wel kunnen zien.

In de Amsterdamse galerie Vriend van
Bavink is nu onder de naam The Sign: interim
prints een tentoonstelling van foto’s van die
borden, die maf, melig, geestig, flauw en ook
wel confronterend zijn. Want enerzijds zijn ze
vaak een raak commentaar op de volksaard,
anderzijds passen ze naadloos in de heerlijke,
absurdistische traditie van Wim T. Schippers en
Sjef van Oekel.

Als je in Bergen aan Zee vanaf het strand
omhoog loopt, richting de boulevard met de
strakblauwe lucht erboven, kun je de waarschu-
wing tegenkomen: ‘Stoot je hoofd niet’. Bij een
andere strandopgang: ‘Normaal gezien is deze
heuvel veel hoger’. Op de overgang tussen het
droge en het natte zand: ‘Let op het afstapje’.
Bij een minieme bult: ‘Als u vragen heeft over
dit heuveltje bel dit telefoonnummer’. In een
kuil op het strand waar nog een laagje water in
zit, staat een bord met de verrassende medede-
ling ‘Nat’.

De galerie omschrijft Steven de Peven als
„autonoom kunstenaar, mislukt doch hardnek-

Een soort graffiti,
maar dan vriendelijk

De kunst van Steven
de Peven drijft de spot
met onze hang naar
netheid en ordening.
„Ik verbaas me altijd
over hoeveel borden
overdreven en totaal
onnodig zijn.”

De piano uit
Casablanca

D e piano uit de filmklassieker
Casablanca heeft een nieuwe eige-

naar die er zelf de romantische
kraker ‘As time goes by’ op kan
spelen. De piano is afgelopen vrijdag
geveild voor 602.500 dollar (457.700
euro) door veilinghuis Sotheby’s in
New York. De opbrengst is lager dan
de 800.000 tot 1,2 miljoen dollar die
werd verwacht, aangezien film-
memorablia de laatste tijd voor
recordopbrengsten hadden gezorgd.

De piano is vooral bekend door het
moment waarop hoofdrolspeelster
Ingrid Bergman opduikt in Casa-
blanca, in de bar van haar voormalige
geliefde Rick, gespeeld door
Humphrey Bogart. Leunend tegen de
piano tegen de barpianist zegt ze:

„Play it Sam. Play ‘As
time goes by’.” Als

Sam het lied
inzet, stormt
Bogart op
het geluid af
en ontdekt
z ij n

geliefde, die
hij tijdens

hun vlucht
voor de Duitsers

uit Parijs was kwijt-
geraakt. De piano werd in de film uit
1942 bespeeld door de Amerikaanse
acteur en zanger Dooley Wilson. ‘As
time goes by’ is het leitmotiv van de
film.

Casablanca, dat zich gedurende de
Tweede Wereldoorlog afspeelt in
Marokko, won destijds drie Oscars
voor beste film, beste scenario en beste
regisseur. De film was destijds patriot-
tisch getint, maar werd daarna een van
de grootste, romantische klassiekers.

Sotheby’s veilde de piano eerder in
1988, toen hij voor 154.000 dollar
werd gekocht door een Japanse
verzamelaar. Het was destijds het
hoogste bedrag dat ooit was betaald
voor een filmrekwisiet. De nieuwe
eigenaar van de piano is niet bekend-
gemaakt. ( N RC )

Next spot

De timing
van lucifers

CABARET
Breken, door
Kommil Foo.
Tournee t/m
31/5. hek-
werk.nl
vvvvV

Zo simpel kan het zijn: het ene luci-
fersdoosje rammelt en het andere
niet. Tot het ene opeens niet meer
rammelt, maar het andere wel. Maar
is dat om te lachen? Ja, op voorwaar-
de dat de timing volmaakt is en het
nummer volstrekt stoïcijns wordt
uitgevoerd. Bij voorkeur door het
duo Kommil Foo, alias de Vlaamse
broers Mich en Raf Walschaerts, die
jarenlang ook in Nederland veel pu-
bliek trekken met programma’s
waarin droogkomische scènes wor-
den afgewisseld met wellustig wente-
lende liedjes.

In hun nieuwe programma, Breken,
worden bijna geen attributen
gebruikt. Kommil Foo wisselt zijn
liedjes af met monoloogjes en samen-
spraakjes die meestal beginnen met
twee veertigers die elkaar vragen hoe
het gaat. Waarop de één een relaas
afsteekt over een stiekeme blik in het
dagboek van zijn vrouw. Of over de
heldenrol die hij denkt te spelen door
zijn vrouw niet te vertellen dat hij is
vreemdgegaan.

In dat soort logica zijn de broers op
hun best. En in hun muzikaliteit, die
de grapscènes zo mooi tot één
onvervreemdbaar geheel maakt.

HENK VAN GELDER

F OTO ’S STEVEN DE PEVEN

Recensie

kig uitvinder en dj-producer onder de naam
Awa n t o 3 ”. Met deze ‘interventies’ aan de kust
drijft de kunstenaar goedmoedig de spot met
onze hang naar netheid en ordening.

„Ik verbaas me altijd over hoeveel borden er
overal staan, en hoe veel ervan overdreven en
totaal onnodig zijn. De meeste maken dingen
duidelijk die al heel duidelijk zijn. Ja, zo kan ik
het ook!” zegt Steven de Peven.

En dus doet-ie het ook. „Mijn borden zijn
momentopnames. Ik wandel wat rond en ik
krijg een ingeving.” Hij heeft spullen in z’n tas
– karton, latje, stift – waarmee hij binnen twee
seconden een bordje kan maken en neerzetten.
„Ik zette ze op Facebook, kreeg er reacties op, en
dat prikkelt weer om nieuwe bordjes te maken.
Het liep een beetje uit de hand, voor ik het wist
had ik een serie.” Het is een soort graffiti, zegt
hij, maar vriendelijker: „Ik noem het soft terro-
risme.”

Sommige borden zijn licht ontregelend om-
dat ze als een serieuze mededeling zijn ver-
momd. Zo heeft hij tussen een hele tros mede-
delingen en verboden bij de toegang tot het
strand een bord aan een paal geschroefd met de
retorische vraag: ‘Ho ho ho, waar gaat dat alle-
maal heen’. Of de vermaning bij een hoopje
opgewoeld zand: ‘Wil degene die deze troep
heeft gemaakt het ook weer zsm opruimen’.

Een enkele keer is een bord van Steven de
Peven ons juist goed gezind, en ook dat is
ontregelend. Onder het bekende bord ‘Ve r b o -
den in te rijden’ heeft hij toegevoegd: ‘Maar
voor jou knijp ik een oogje dicht’. En soms zijn
ze gewoon flauw, zoals het bord dat een meisje
tussen haar benen vasthoudt met de tekst ‘Wa t
een kutweer’.

Het enige echt boze bord is dat met de tekst
‘Alles is verboden’, dat Steven de Peven op
meerdere plekken heeft neergezet. Bijvoor-
beeld toen hij met twee vrienden in het bos liep
met hun loslopende honden. Boswachter erbij,
boze woorden, politie erbij, bon van 85 euro de
man. „Als ik toch een bon krijg dan wil ik er ook
een show van maken. Ik had mijn spullen bij
me en ik heb toen snel dat bord geplaatst en een
foto gemaakt.”

T E N TO O N S T E L L I N G
TheSign: interim prints
T/m 12 januari in Galerie Vriend van Bavink,
Amsterdam. www.vriendvanbavink.nl

Werk van kunstenaar Steven de Peven
stond vorige week donderdag op de
cover van nrc.next. Dat beeld kwam
ook uit de serie TheSign: interim prints.
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