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Garantie op gillen
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Leer een kunstje. Niet nuttig, maar het maakt wel indruk.
Bijvoorbeeld: de neusknak.

Míjn geliefde
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De neusknak heeft helemaal niets
met je neus of het formaat daarvan te maken, maar alles met tanden en duimnagels. Die laatste
moeten wel een beetje lang zijn,
en niet al te broos. Doe je duimen
tegen elkaar en plaats ze midden
onder je voortanden, zo dat de nagels aan de achterkant van de tanden zitten . Doe nu de rest van de
vingers tegen elkaar – pink tegen
pink, ringvinger tegen ringvinger
et cetera – en bedek de neus met
beide handen. Maak de bewegingen snel, en liefst in één keer.

Mijn broer kan zijn linkerpink op
een wonderlijke, schokkerige manier bewegen. Zijn jongste zoon
kan met beide duimen de polsen
van dezelfde hand raken. Ik schijn
goed scheel te kunnen kijken en
vervolgens met mijn ogen draaien, maar net zoveel succes – en
veel minder hoofdpijn – heb ik
met het knakken van mijn neus.
Het geluid daarvan is zo naar, dat
het steevast gegil veroorzaakt. Ik
vertel er altijd bij dat ik het kan
vanwege mijn grote neus, maar in
feite kan bijna iedereen zijn neus
laten knakken. Omdat iedereen
recht heeft op een lichamelijk
kunstje, hier de uitleg.

olgens schrijver Ilja Leonard Pfeijffer bestaat er geen betere stad dan Venetië om in
aan te komen terwijl er een geliefde op je
wacht. Terwijl ik zijn voetsporen volg, van het station waar hij per vuurrode hogesnelheidstrein
vanuit Genua is gearriveerd naar de Calle Nuova
Sant’Agnese, waar Clio hun nieuwe appartement
alvast aan het inrichten is, betreur ik bijna dat Ilja
niet míjn geliefde is. Al lopen er nog zoveel toeristen rond – jaarlijks meer dan 30 miljoen op een bevolking van 52.000 inwoners, zo berichtte vorige
maand nog deze krant –, dit blijft, zinkend en al,
een buitengewoon romantische stad.
Nee, niemand wacht op mij in Venetië, en zeker
Ilja niet. Maar hij is wel mijn gids. Ik beklim net als
hij de hoge trappen van de Ponte degli Scalzi. Ik
leg, net als hij, mijn handen op de marmeren brugleuning en kijk neer op het Canal Grande dat „als
een slordige s in spiegelbeeld (…) over de stadplattegrond (was) gekalkt door een dronken ontwerper
die sadistisch lachte toen hij zag hoe zijn ingreep
de stad zo goed als onbegaanbaar had gemaakt”.
Ik amuseer mij ermee de toeristen te observeren
en probeer de types te onderscheiden waarin Ilja
ze met sardonisch plezier heeft ingedeeld. De horrorgezinnetjes met twee of drie kinderen, een va-
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En dan nu de knak: beweeg de
neus opzij terwijl je je duimen
naar voren haalt. Geniet van de
verbijsterde gezichten, en herhaal, nu de andere kant op. Het is
natuurlijk het best als de toeschouwers (nog) geen lezers zijn
van NRC, maar het bijzondere van
de neusknak is dat ook mensen
die weten hoe hij werkt een rilling
van afschuw toch niet helemaal
kunnen onderdrukken.

der die hen in moordend tempo door de stad jaagt
en een moeder die er gelaten achteraan hobbelt.
De hysterische Italofielen, jubelend over werkelijk
álles wat Italiaans is. De blonde roofprinsesjes in
hun blote zomerjurkjes, klaar om een latin lover te
strikken. En natuurlijk de camouflagetoeristen die
koste wat kost willen vermijden te worden aangezien voor wat ze zijn.
Zelf ben ik geen toerist, welnee. Ik ben hier vanwege Ilja. Ik hóór bij iemand die hier woont, wat
mij praktisch tot een Venetiaanse maakt. Maar ooit
was ik een van die drie kinderen uit zo’n vakantievierend gezinnetje, en hoewel dat veertig jaar geleden is en ik me nauwelijks iets van het Dogepaleis herinner, of van de basiliek van San Marco,
weet ik nog precies wat ik at tijdens dat eerste bezoek: risotto. Er zaten verse erwtjes in en ik dacht:
hoe kan een bord rijst zo lekker zijn?
Risi e bisi is een Venetiaanse klassieker, een risotto die zo vloeibaar moet blijven dat de rijst, wanneer je er op het laatst de boter en Parmezaan doorroert, als het ware golft door de pan. De bouillon
wordt getrokken van de peulen van de doperwten.
Vegetariërs kunnen de pancetta gewoon weglaten.

In 9 stappen naar een
duurzame tuin. Vandaag:
breng leven met water
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Voor�4�personen:
1�kilo�verse�doperwten;
1�klein�bosje�bladpeterselie;�olijfolie;�75�g�pancetta,
in�piepkleine�blokjes;�1�ui,
gesnipperd;�300�g�risottorijst�(liefst�vialone�nano);
50�g�roomboter;�50�g�geraspte�Parmezaanse�kaas
Dop�de�erwten. Trek�een
bouillon�van�de�peulen,
de�helft�van�de�peterselie,�1,2�liter�water�en�een

snuf�zout.�Hak�de�rest�van
de�peterselie�fijn.
Verhit�de�olijfolie in�een
ruime�pan�en�fruit�hierin
de�pancetta�en�ui.�Voeg
de�rijst�toe�en�fruit�even
mee.�Voeg�een�derde�van
de�doperwtenbouillon
toe.�Laat�zachtjes�5�minuten�koken.�Voeg�dan�de
doperwten�en�de�rest�van
de�bouillon�toe�en�breng
aan�de�kook.

Draai�het�vuur�laag en
laat�rijst�en�doperwten,
onder�regelmatig�roeren,
zachtjes�beetgaar�koken.
Het�resultaat�moet�behoorlijk�vloeibaar�zijn;
voeg�zo�nodig�een�extra
scheut�(kokend)�water
toe.�Roer�de�boter,�Parmezaan�en�gehakte�peterselie�erdoor�en�maak
de�risi�e�bisi op�smaak
met�zout�en�versgemalen
p�e�p�e�r.
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Risi�e�bisi

e kennen allemaal de waterschotels voor
vogels. Die zijn hartstikke goed (ook de egel
in een tuin is er blij mee), maar je kunt nog
een stapje verder gaan: maak een minivijver.
Een bak – passend op zelfs het kleinste balkon –
met water en wat plantjes brengt direct leven en iedere bak, emmer, ton of kuip die je mooi vindt volstaat.
Zo’n waterbak maakt de cirkel rond in de duurzame tuin of op het balkon. Alles wat fladdert en zoemt
heeft vocht nodig, ook insecten. Door de juiste planten te kiezen zorg je ervoor dat het vijvertje naast
drinkplaats ook een bron van leven is, zoals voor bijvoorbeeld libellen. Daar gaat het net als met veel andere insecten niet zo goed mee en dat terwijl ze
prachtig zijn, muggen eten, en een belangrijke schakel zijn in ons ecosysteem.
Met name zuurstofplanten zijn belangrijk voor de
minivijver, anders wordt het een brakke groentesoep. Een goede zuurstofplant is hoornblad (Ceratophyllum demersum). Deze mik je als bosje zo los
de bak in. Moeras- en andere waterplanten zijn ook
nodig, die zijn mooi en trekken door de bloemen
vlinders en bijen aan. Kies bijvoorbeeld voor de inheemse dotterbloem (caltha palustris) met leuke gele bloemen, voor de grote kattestaart (Lythrum salicaria) als je wat meer ruimte hebt, met roze bloemaren die andere insecten ook heerlijk vinden, of voor
watermunt (mentha aquatica) die bloeit van juni tot
eind oktober. Als de munt gaat woekeren zet je er
een kop thee van. Vind je waterlelies mooi om de
boel verder op te vrolijken, dan is dit ook een mogelijkheid. Hier zijn kleine varianten van beschikbaar
en die zullen het er goed doen, aangezien ze van stilstaand water houden. Libellen zetten hun eitjes af in
de stengels of onder het blad van deze plantjes.
Je creëert hoogteverschillen in de bak door er omgekeerde tuinpotten of stenen in te leggen. Zo kan je
de waterplanten en moerasplantjes (dit zal op het label staan) op de juiste hoogte in de bak laten zakken.
Staat jouw minivijver in een tuin, dan is de kans
aanwezig dat ook kikkers deze willen bewonen. Zet
er dan een plankje tegenaan dat als trap kan fungeren. Al deze tips gelden uiteraard ook voor ‘gewone’
vijvers. Koop dan wat meer planten.
Anne�Wieggers

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
VERHUURD

GELDERLAND HERSTOFFEERACTIE!

PARKPLATTEGROND
SCHAAL 1:500
D.D. 30-04-19

Beukenplein 23 | 1092 BB Amsterdam | T (020) 665 63 10 | www.janvanbeek.nl

