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5 redenen om uit te gaan
Fysiologie van verliefdheid
Deventer: Burgerweeshuis. Tijd:
19.15. www.sciencecafedeventer.nl

3 DA N S
(Henry’s) Black Pen & more...
Amsterdam: Muiderpoorttheater.
Aanvang: 20.30u. Toegang: 6 of 9
euro. www.muiderpoorttheater.nl

Foto Kees van der Bent

Na jaren van intense soli over serieuze sociaal-maatschappelijke thematiek, is de Amsterdamse choreografe
Maggie Boogaart nu een samenwerking aangegaan met een jonge danser van de jazz/musical opleiding te
Amsterdam. Kenmerkend voor Boogaarts eigenzinnige werk is het opmerkelijk gebruik van muziek en
haar onderzoek naar de werking van
de menselijke psyche op beweging en
de verbeelding hiervan in danstheater. Resultaat is een kort duet vol virtuoze danstechniek, intensiteit en
humor, dynamiek en lyriek.

4 C L U B TO U R

5 MUZIEK

Enge Buren
Breda: Mezz. Aanvang: 21.00 uur.
Prijs: 14 euro of 13 euro via
www.mezz.nl

The Hoosiers
Amsterdam: Melkweg. Aanvang:
21.00u. Entree: 13 euro (+lidmaatschap) Inl: www.melkweg.nl

Na jarenlang de Nederlandse zalen,
theaters, pleinen en festivals te hebben bestookt, gaan Enge Buren nu
een clubtour maken. Het idee is ontstaan na het succes op festivals, waaronder Lowlands, Noorderslag, Paaspop en Dauwpop. Enge Buren zijn
drie mannen met een lading aan instrumenten, aanstekelijk enthousiasme, absurdistische muziekcreaties,
persiflages en karikaturen. Naast ritme, harmonie, humor, snelheid en
kracht bevat de show ook tederheid
en ontroering. Enge Buren staat voor
muziekstijlen uit alle windstreken
van de wereld die humorvol gecombineerd worden met de hoogst mogelijke Nederlandse kneuterigheid.

Moet je cool zijn om goede popmuziek te maken? The Hoosiers uit
Groot-Brittannië denken van wel. De
bandleden combineren invloeden als
The Feeling, The Cure, ELO, Jeff
Buckley, The Flaming Lips en XTC
tot een geluid dat ze ‘we want to be indie but we’re not cool enough’ noemen.
Het debuutalbum The Trick To Life
(2007) barst van de vederlichte popliedjes waarop nog gedanst kan worden ook. De single Goodbye Mr A, de
tweede van het album, werd gebruikt
voor het voetbalspel Fifa 08 en voor
de film Juno.
voor Vanavond uit? Mail
v Tips
naar nextagenda@nrc.nl.

Elke maand een reisverhaal.
Vandaag: Bologna.

et ging mij natuurlijk niet
gebeuren dat ik in New York
H
was en niet bij Mario Batali zou
eten. Mario, voor wie nu zijn
wenkbrauwen optrekt, zou je
kunnen beschouwen als de Herman den Blijker van de Verenigde
Staten. Net als ons Herman is hij
uit een kolossaal blok graniet gehouwen, en drukker met televisie
maken en nieuwe restaurants uit
de grond stampen dan met koken.
Verdere vergelijkingen gaan
iets manker, want terwijl Herman
kaal is en fundamenteel Rotterdams, is Mario rossig en bebaard
en Canadees-Italiaanse-Amerikaans. Kennen we Herman als vergroeid met zijn lamswollen Vhalstrui, Mario draagt dag en
nacht oranje Crocs. En waar Mario
de ster is in Bill Buffords veelgeprezen boek Heat, moet Herman
vooralsnog wachten op een eigen
biografie. (Kan niet lang meer duren, lijkt mij).
Goed. Ik wilde bij Mario eten,
en dus nam ik genoegen met een
reservering bij Babbo op maandagavond om kwart voor elf. Babbo is een van de acht Batali-restaurants in New York (hij heeft er nog
zes, in Las Vegas en Los Angeles),
en de enige met een Michelinster.
Zowel de inrichting, als de keuken
als de wijnkaart zijn klassiek Italiaans.
Ik at er gebakken baars met een
pittige peperonata en frisse waterkerspesto en dat gerechtje alleen
al was de reis naar New York
waard.

Auto’s en scooters domineren. Fietsers hebben geen status. Foto HH

Tips van lezers
Andriessen, Bologna:
Karin Bruinenberg (woonde in 2002
.Tamarah
Trattoria Fantoni, Via Pratello 11a:
een half jaar in Bologna):
. Vanaf de Via Saragozza (net voorecht (biologisch) Bolognees eten
voor een goede prijs.
bij Via C.F. Dotti) kun je een park in.
Klim naar boven, waar je een schit.uitWoensdagavond
is dé avond om
terend uitzicht hebt over de stad en
te gaan. Prima clubs zijn Kasatevens uitkijkt over San Luca.
matta (via Sampieri 3) en een bui. Thuiswedstrijden van Bologna.
tendisco in Giardino Margarita.
Probeer tussen de tifosi te komen en
. Een ijsje van Gianni’s, nog altijd zie de Bolonga-aanhangers losgaan.
het beste in Bologna (aan het begin
. Niet doen: het youth hostel. Is ver
van Via Zamboni).
buiten de stad en heeft een streng.hetPark:
Giardino Margarita. Ga in
christelijk regime (om tien uur binweekend picknicken in dit park.
nen zijn en gescheiden slapen).
tengroepen het politieke leven in Bologna. Nu zien we studenten met rastahaar een sigaretje roken in de zon.
Ze luisteren naar de operaklanken uit
het aangrenzende Teatro Comunale,
dat zijn ramen op een kier heeft
staan. Er is weinig opstandigheid te
bespeuren. Ze zijn in elk geval wel de
grootste fietsgebruikers van de stad.
Overal staan oude rammelbakken
met mandjes tegen muren.
De volgende stop is Piazza Maggiore, hét plein van Bologna, waarop veel
architectonische pronkstukken van
de Middeleeuwse stad te vinden zijn.
Ook hier groepen scholieren, toeristen en, later die middag, demonstranten die met spandoeken en luid

Advertentie

Waar zit die ene Italiaan
ook alweer?
Altijd precies weten waar je het lekkerste eet?
Dat kan met internet op je mobiel van Vodafone.
Net zo makkelijk als op je pc en nog handiger,
omdat je internet nu altijd bij je hebt.

Internet op je mobiel
voor maar

€ 9,50
per maand

Ga naar de Vodafone winkel, bel 0800-0560 of kijk op vodafone.nl

Make the most of now
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Bologna – in de schaduw
van Venetië en Florence maar
zeker niet minder interessant
– verken je per fiets in 2 uur.

4 personen:
.Voor8 eetlepels
olijfolie
. 1 rode ui, gesnipperd
. 2 grote rode paprika’s, in stuk. jes
gele paprika’s, in stukjes
. 21 grote
eetlepel tijmblaadjes, fijnge. hakt
suiker
. 11 eetlepel
theelepel chilipepervlokken
. 1 bos waterkers, dikste stelen
rwijderd
. v2eeetlepels
pijnboompitten
. 1 teen knoflook,
in plakjes
. 125 ml extra vergine
olijfolie
. 4 zoetwatervisfilets, met
huid,
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koken etc.

Babbo

de Italiaanse arrogantie in het verkeer

©

Door Katja Kre uk e l s
Bologna. De bussen, scooters en
vooral auto’s zijn de baas op de weg.
Als een auto onverwacht voor je keert,
zonder richting aan te geven, en jij als
fietser daardoor onverwacht op zijn
bumper zit, dan heb jij het gedaan.
Dit is Italië!
Verwacht hier geen gemarkeerde
fietspaden of strakke witte lijnen
langs de weg. Het centrum van Bologna telt er volgens de kenners precies twee, waarvan één na vijf meter al
ophoudt. Kortom: je moet stalen zenuwen en lak aan de plaatselijke arrogantie hebben om je hier als fietser te
kunnen verplaatsen.
Gelukkig rijd ik naast gids Kate Koziel. Zij werkt voor het bureau Prima
Classe dat fiets- en wandeltochten organiseert in Bologna. Ze kent het
stratenplan uit haar hoofd, weet alles
van eenrichtingsverkeer en heeft studie gemaakt van de relatief rustige
wegen in de stad. Helaas beginnen
die niet vlakbij Prima Classe. We fietsen door Via del Pratello, een beroemde uitgaansstraat waar vroeger getippeld werd en nu rond borreltijd alle
bars hun parasollen openslaan. Voorovergebogen op een mountainbike
hobbelen we over honderden keitjes,
een niet-ongebruikelijk wegdek in
dit historische centrum.
In de Middeleeuwen beleefde de
Noord-Italiaanse stad zijn gouden
eeuw. Bologna opende als eerste stad
in Europa, in 1088, een universiteit.
En niet alleen voor de adel. Het was
een openbare universiteit. In 1300
stroomden duizenden studenten
naar deze geleerde stad, waardoor Bologna groeide, overbevolkt raakte en
Rome naar de kroon stak. Nu houden
de honderdduizend studenten die
Bologna telt – op een totale stadsbevolking van ongeveer vierhonderdduizend – zich op ten noordoosten
van het centrum.
Piazza Verdi is dé hangplek van de
nog steeds alternatief ogende studentenbevolking. In de jaren zeventig beheersten opstandige linkse studen-

©
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Vanavond kun je in het Burgerweeshuis in Deventer terecht voor een
avondje wetenschap in de kroeg. Science Café Deventer duikt in de fysiologie van verliefdheid. Professor Jan
Hindrik Ravesloot probeert de veranderingen die optreden in lijf, leden en leven van de verliefde samen
te vatten. Enkele vragen die aan de
orde komen zijn: Op wie worden wij
verliefd? Hoe worden wij verliefd?
Wat kenmerkt de verliefde toestand?
Wat is ware liefde? Wat is de basis
voor monogamie? De Arnhemse
band Haze verzorgt de muzikale omlijsting.

Fietsen door Bologna kan, maar heb lak aan

BO

Rietveld: ‘Zitten is een
werkwoord’
Utrecht: Rietveld Schröderhuis.
Aanvang: 21.00u. Res: 09001288732. www.centraalmuseum.nl

NA

2 SCIENCE CAFÉ

©

Donderdag 8 mei 2008

Scusi, attenzione! Ga aan de kant!

1 T H E AT E R

Theatergroep Koper presenteert:
Rietveld: ‘Zitten is een werkwoord’. Het is
theater op locatie in het Rietveld
Schröderhuis. Het uitgangspunt
voor de voorstelling is de relatie tussen de architect Gerrit Rietveld, de
eeuwige ontwerper, en Truus Schröder, zijn inspiratiebron. De acteurs
spelen met zenders en het publiek,
voorzien van koptelefoons, zit op de
tribune tegenover het huis. Projectie
op de gevel van het pand maakt de
theatrale audiovisuele ervaring compleet.

Vanavond ● 31

nrc·next

G
LO

©

Donderdag 8 mei 2008

geschreeuw opkomen voor het recht
op abortus. Wij bekijken vanaf de
fiets de paleizen, het metershoge
beeld van Neptunes dat in preutsere
tijden door de kerk een bronzen
broek aangemeten kreeg (in meer
ruimdenkende tijden weer verwijderd) en de beroemde Basiliek van
San Petronio.
Deze kerk liet de stad aan het eind
van de veertiende eeuw bouwen om
de overwinning van Bologna op Florence en de toenmalige paus te vieren, weet mijn gids. Er werd twee eeuwen aan gewerkt, maar toen kwam
een latere paus tussenbeide, omdat
hij bang was dat de basiliek groter
zou worden dan de Sint Pieter in Rome. Toch blijft dit de belangrijkste
kerk voor de Bolognezen. Over de naburige kathedraal, de hoofdzetel van
het bisdom, heeft niemand het.
We zien hekken en controleurs
voor de basiliek. Ze zijn bang voor
rugzakken met explosieven, zegt Kate. In een van de kapellen hangt sinds
1410 een fresco van Giovanni da Modena waarop de gruwelijkheden van
de hel worden afgebeeld. Als je 20 eurocent in het kastje voor de kapel
werpt, gaat er een lichtje branden en
zie je demonen die van naakte mensen peuzelen. Maar wat het doek extra spannend maakt, is dat een van de
afgebeelde verschoppelingen Mohammed is.
Later puffen we even uit bij de oudste en inmiddels scheefgezakte Due
Torri, gebouwd in de elfde en twaalfde eeuw door twee rivaliserende fa-
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elk ongeveer 175 g
Verhit 4 eetlepels olijfolie in een
pan met dikke bodem. Voeg de rode ui, paprika, tijm, suiker en chilivlokken toe en draai het vuur
middelhoog. Laat 10-12 minuten
bakken, tot de paprika’s zacht
zijn, maar nog wel vorm en kleur
hebben. Proef en maak de peperonata op smaak met zout en versgemalen peper. Laat afkoelen. Pureer de waterkers, pijnboompitten, knoflook en extra vergine
olijfolie in een blender of keukenmachine. Proef en maak de pesto
op smaak met zout en versgemalen peper. Bestrooi de visfilets met
zout en peper. Verhit de rest van
de olijfolie in een koekenpan tot
de olie begint te roken. Leg de visfilets op de huid in de pan en
schud zachtjes zodat ze niet aan
de bodem kleven. Draai het vuur
middelhoog en laat de vis 6-7 minuten bakken, tot de huid krokant is en het visvlees net gaar.
Keer de filets, voeg de peperonata
toe en breng aan de kook. Haal de
visfilets daarna zo snel mogelijk
uit de pan en leg ze op de borden.
Schep de peperonata over de vis en
bedruppel met waterkerspesto.
Ja nne k e Vre ug d e nh i l
de menu- en
v Bekijk
wijnkaart van Babbo
©

op www.babbonyc.com.
Wat is jouw favoriete restaurant in New York? Vertel erover op nrcnext.nl/koken

klik@nrc.nl

Zelf geknipt (4)
„Ik heb (ook al ben ik kapper) nog nooit zelf mijn haar geknipt, maar op
mijn trouwdag kwam de vriendin die mijn haar zou doen te laat, ze was
verdwaald”, schrijft Hella Vermeulen uit Rotterdam. Ik heb het toen
zelf gedaan. Achteraf was ik blij, het zat helemaal naar mijn zin!”

Op de achtergrond: Palazzo Comunale, het stadhuis van Bologna. Foto AFP
milies. In de Middeleeuwen staken
bijna tweehonderd torens boven de
Bolognese daken uit. Het waren de
burchten van de adellijke families.
Hoe hoger de toren, des te machtiger
de familie. Nu telt de skyline er nog
maar een stuk of twintig, moderne
flats meegerekend. Kate laat zien dat
de ingang, waar je nu kaartjes koopt
om de de hoogste van de twee, La Torre degli Asinelli (97m), te beklimmen
niet de echte ingang is. Die zat hoger,
zodat de familie in tijden van strijd
met een touwladder naar binnen kon
klimmen en, eenmaal boven, kokende olie over de vijand kon uitgieten.
De ronde van Bologna zit er bijna

op en ik kan vaststellen dat mijn handen het stuur minder krampachtig
vasthouden dan twee uur geleden.
We fietsen door het chiquere deel van
de stad, vlakbij de San Domenicokerk, de rechtbank en de beste koffietent van Bologna: Zanarini. Mannen
in donkerblauwe maatpakken met
aktenkoffers passeren ons in zelfverzekerde tred en gunnen ons fietsers
geen blik waardig. Fietsen is hier nog
altijd niet populair. Ik moet niet vergeten, zegt Kate, dat een modebewuste Italiaan voor elke gelegenheid bijpassende kleding heeft. We zien een
man voorbij scheuren op een racefiets, met fietshelm, gekleed in een

glanzend blauw pakje waar gebruinde kuiten onderuit steken. Ik begrijp
wat ze bedoelt. Je stapt hier niet zomaar op een fiets.
het langste fietspad, onv Voor
geveer acht kilometer, moet je
©

buiten de stadmuren van Bologna zijn. Daar loopt een pad
langs het Reno kanaal. Bij de
tourist office aan de Piazza
Maggiore kun je een fietskaart
krijgen van Bologna en omgeving en informatie over fietsverhuur (circa 10 euro per dag).
De fietstochten van Prima Classe: www.bolognaguide.it.

. In de rubriek klik@nrc.nl staat woonplaats en beschrijving mee
elke dag een lezersfoto.
te sturen. Afgebeelde persoon of
personen moeten toestemming
.geHet
thema is deze week: ‘zelf
hebben geven voor publicatie in
knipt’.
deze krant.
. Verstuur de foto in jpg-for. Over de fotokeuze wordt niet
maat. Vergeet niet je naam,

gecorrespondeerd.

zon schijnt, de slippers kunnen aan. Tenminste, als je voeten zov De
merklaar zijn. Stuur foto’s van zomerse voeten naar klik@nrc.nl.
©

