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1
De vuurtoren van Eg-
mond aan Zee en de
reddingboot in de bad-

plaats zijn tot en met 31 augus-
tus elke vrijdagavond te bezich-
tigen. De bemanningsleden van
de boot geven de nodige uitleg.
De vuurtoren wordt tijdens
reddingsacties van de KNRM
bemand door vrijwilligers van
de KNRM. De apparatuur is
voorbereid om tijdens acties een
ondersteunde functie uit te
oefenen. Bij helder weer biedt
de toren een prachtig uitzicht,
soms tot aan Scheveningen
(kaarten in het boothuis).
Vrij t/m 31 aug, 19-21.30 uur.

2
Het historische stadshuis
van Alkmaar is een ju-
weel, maar het publiek

krijgt zelden de kans om zo-
maar even binnen te kijken,
maar in de zomermaanden zijn
er na de wekelijkse kaasmarkt
rondleidingen met koffie. Het
gebouw kent een lange geschie-
denis die is terug te vinden in
sfeervolle kamers en zalen.
Kaarten bij de VVV Alkmaar.
Info: www.vvvalkmaar.nl.
Elke vrij t/m 31 aug. 12 en 13.30 uur.

3
Den Helder staat bekend
als marinestad. Minder
bekend is de verweven-

heid van de stad met de voor-
malige Rijkswerf. De expositie
’Werfwerk is mensenwerk’ die
daar nu is te zien, vormt een
eerbetoon aan alle mensen die
op de werf hebben gewerkt. In
de volksmond werden zij ’wer-
vianen’ genoemd. Deze tentoon-
stelling maakt deel uit van de
vaste presentatie van het Hel-
derse Marinemuseum.
Ma t/m vr 10-17 uur en zo 12-17 uur.

4
Andijk heeft morgen zijn
tiende nachtmarkt. De
markt wordt opgesteld in

Andijk-West op de Kleingouw.
Middelpunt wordt het buurt-
huis Sarto waar veel het publiek
tal van extra activiteiten vindt. 
Morgen, 18 uur.

5
Tientallen historische
vaartuigen liggen tot en
met zondag in de recrea-

tiehaven van Schagen. Publiek
kan er een rondvaart maken.
Verder is er muziek, een ’din-
nershow’, demonstraties van
Koninklijke Marine en de
Brandweer, een captainsdinner
en een grote braderie. Ook is er
een kinderprogramma.
Do t/m zo.

Heeft u een evenement waar we niet
omheen kunnen? Mail naar Tip5@nhd.nl 

T I P  5

Vuurtoren Egmond aan Zee.
FOTO LEX KROES

Vroeger op de Rijkswerf.

Het liefst gaat hij fulltime ’de
muziek in’. Hij heeft een sterke
troef in handen. Naast het
schrijven van nummers stu-
deert hij volgend jaar af als
hulpverlener. Melodie en ritme
inzetten om mensen te gene-
zen als muziektherapeut ziet
hij als uniek combinatie.

,,Misschien zou ik nog naar
het conservatorium moeten
gaan. Daar twijfel ik nog over.
Als ik doorleer voor therapeut
zit ik in het vak dat ik heb
geleerd en ben ik ook elke dag
met muziek bezig. Ik heb het
afgelopen jaar meegelopen met
een therapeut en heb echt
mensen beter zien worden. Het
maakt ze losser en laat de
problemen stromen waardoor
je er beter mee aan de slag
kan.’’

Muzikaliteit maakt emoties
los, zegt Vriend. Voor hem is
het mooi dat liedjes je vrijer
doen voelen. Daarom is hij niet
bang om ook bij zichzelf op
zoek te gaan naar verscholen

emoties en de werking van
zang en gitaar op zijn gemoed.

,,Het roept bij mij een soort
onvatbaar gevoel op. Ik schrijf
het liefs ’s nachts vanwege de
speciale sfeer. Het zal wel iets
met de maan zijn of zo, maar
het mysterie van de nacht
levert bij mij flink wat inspira-
tie op.’’

Magie
Het is dan ook niet gek dat de
clips die deze jonge inwoner
van Wognum op Youtube
plaatst, associaties van sprook-
jes, duistere bossen en magie
oproepen.

,,Ik ben altijd op zoek naar
een eigen geluid en wil niet
mee met de mainstream. Dat
heeft tijd nodig maar ik wil het
puur houden en niet teveel
met anderen mee gaan. Men-
sen zeggen wel dat ik erg hard
vooruit ga, maar voor mezelf
moet het altijd beter.’’

Zijn compositie ‘Lands end
at Beechburg’ is op het mo-
ment voor Vriend het meest
sprekende voorbeeld van waar
hij nu staat. Zijn zoektocht
naar sfeervolle arrangementen

zijn goed terug te horen in de
strijkers uit synthesizers, lyri-
sche tekst en behendige tokkel
op gitaar.

,,Dat is het nummer met het
meest eigen geluid. Het is
geïnspireerd op de films die
aanzetten tot nadenken. Dat
wil ik ook bereiken. Daarnaast
is het me gelukt om donkere
sfeer goed te vertalen. Ik wil
mensen die het horen nieuws-

gierig maken en ze verleiden
zelf ideeën te ontwikkelen over
wat mijn muziek en de teksten
bij ze doen.”

Sinds zijn zeventiende heeft
Vriend een niet te stuiten
drang naar meer. Als hij zich
ergens in vastbijt, wil hij alles
leren. ,,Dat is ook zo bij school
en sport. Als de drang er is,
ontwikkel ik me snel. Dat gaat
vanzelf. Toch heb ik wel ge-

leerd dat ik reële verwachtin-
gen moet houden. Als ik zeg
tegen mijn muziekdocent:
’Tim Knol is ook nog jong,
maar wel al zover’, dan bena-
drukt hij dat die ook al tien
jaar bezig is, zonder dat we wat
van hem hadden gehoord. Het
is goed om te beseffen dat het
niet in een keer hoeft te luk-
ken.’’
M A R I U S  R U I T E R

Joey

Vriend
Op weg naar de top

P A S P O O R T

Naam: Joey Vriend.
Geboren: 17 juli 1991 in Hoorn.
Woonplaats: Wognum.
Gennre: Songwriter.

Joey Vriend heeft net zijn
theorie-examen voor zijn
autorijbewijs gehaald. Hij
was pittig zenuwachtig.
Liever voelt hij de zenuwen
die een mooi optreden met
zich meebrengen. Dan heeft
hij het in ieder geval in ei-
gen hand en kan hij zich
concentreren op het liedje.

Joey Vriend: ,,Op zoek naar een eigen geluid." FOTO HENK DE WEERD

,,Dat is sowieso het delen van wat me op muzikaal vlak bezighoudt. De reacties die ik krijg bij mijn
optredens en die op internet bij mijn Youtube-filmpjes staan, doen me goed en dan kan ik weer
verder. Het belangrijkste is om muziek naar buiten te brengen.’’

Mooiste moment

,,Met zout, peper, knoflook en
paprikapoeder kom je een heel
eind. De smaak ontstaat door
verse en pure ingrediënten in
de juiste verhoudingen.’’

Voor de makers heeft het
boek vanzelfsprekend veel met
nostalgie te maken. Ruim twin-

tig jaar gelden ontvluchtten ze
de oorlog die uitbrak tussen
Servië en Kroatië. Zrinka (Kro-
atische) en Goran (in Bosnië
geboren uit Servische ouders
die naar Kroatië verhuisden
toen hij zeven was) bouwden in
Noord-Holland een nieuw leven
op. Eigenlijk het boek daar het
logische geval van.

Goran ging al vrij snel wer-
ken in een restaurant in Eg-
mond aan Zee en volgde een
kokopleiding. Zrinka volgde
een opleiding tot interieursty-

liste en ging werken voor Libel-
le. Goran liet zich scholen in het
’stylen’ van eten voor tijdschrif-
ten en boeken. De gerechten in
het laatste nummer van Aller-
hande is bijvoorbeeld door hem
’vormgegeven’, net als de ver-
pakking van de Spar-pizza’s.
Zrinka begon op haar beurt een
opleiding fotografie. Zo maak-
ten ze samen als de nodige
producties: Goran kookt en
zorgt voor de styling van het
gerecht, Zrinka verzorgt de
styling van het hele beeld en

fotografeert. Vier jaar werken ze
aan dit boek over het eten van
hun jeugd. In overleg met de
uitgever maakten ze er iets heel
persoonlijks van. Zrinka gaf het
vorm als een plakboek met
jeugdkiekjes van de twee, met
hun verhalen en herinneringen.
,,Zo is het boek ook ons ver-
haal’’, zegt Zrinka.

’Smaak van een land dat niet
meer bestaat’ heet het, maar
daarmee hebben ze geen poli-
tieke bedoeling. Geen verlangen
naar het vroegere Joegoslavië.

De titel verwijst vooral naar
’herinneringen aan de leuke
dingen uit je jeugd’, zegt Zrin-
ka.

De recepten zijn daar deel
van. Ze putten uit eigen herin-
neringen, belden hun moeders,
discussieerden met vrienden
over de samenstelling of juiste
naam van een gerecht. Iedereen
weet het altijd beter, daarom
hebben ze een ’disclaimer’ in
het boek gezet, met een knip-
oog: ’Alles in dit boek is subjec-
tief, beschreven zoals wij ons

herinneren, het hebben beleefd
of er over denken’.

En toch, zegt Goran, smaakt
de gerechten hier in Nederland
niet zoals ’daar’. ,,Dat zal liggen
aan ingrediënten die je in Ne-
derland niet kunt krijgen. Maar
het heeft ook te maken met de
herinnering uit je jeugd. En
eten blijft emotie. Op een Itali-
aanse terrasje smaakt een pizza
lekkerder dan hier.’’

’Smaak van een land dat niet meer
bestaat’. Fontaine Uitgevers. 

Boek Joegoslavische gerechten 

Gerechten
uit land dat
niet bestaat

Zrinka Oberman en Goran Todorovic: ,,Eten blijft emotie.’’ FOTO JJFOTO/JAN JONG

door mark minnema

H E E R H U G OWAA R D - Met
politiek heeft het niets te
maken. Het kookboek
’Smaak van een land dat
niet meer bestaat; recepten
uit het voormalig Joegosla-
vië’ is vooral een zoektocht
naar herinneringen en
smaken uit de jeugd van de
makers, Zrinka Oberman
en Goran Todorovic.

Hier een recept uit ’Smaak
van een land dat niet meer
bestaat’. Voor ’Ajvar’, een
(ingemaakte) saus van pa-
prika en aubergine die
wordt gebruikt als brood-
beleg, als koude saus bij
gegrild vlees of als basis
voor warme sauzen.

2 ½ kg rode puntpaprika
1 kg aubergine
zout, peper
5 teentjes knoflook
eventueel 1 hete paprika 
olie

Verwarm de oven voor op
175°C. Was de paprika en
aubergine en leg ze in de
oven tot ze zacht zijn. Laat
ze afkoelen. Maak de groen-
ten schoon en maal ze fijn
in de keukenmachine. Hak
de knoflook en zet het licht
aan in een wijde pan met
wat olie. Voeg de groenten
toe en breng ze op smaak
met zout en peper. Laat ze 1
uur zachtjes stoven. Roer
geregeld. Giet de puree in
schone, gesteriliseerde
potjes en giet een laagje
olie bovenop. Sluit de war-
me potjes luchtdicht af.

Ajvar

Naar verwachting komt de plaat
in september uit in de Verenig-
de Staten, en mogelijk ook in
Europa.

Brandjes, een ervaren soul-
zanger die in The Voice opviel
door zijn enorme stemgeluid,
nam de plaat op met muzikant/
producer Paul Brown, die ook
met sterren als George Benson
en Al Jarreau werkte. Brown
kwam met een cover op de

proppen van Johnny Guitar
Watson, ’I get a feeling’. Een
bluesachtig nummer, dat past
bij de stem en stijl van Brand-
jes, te omschrijven als ’blue
eyed soul’.

Het contact ontstond door
een dj die Brandjes leerde ken-
nen via Facebook, Fonz Vorse-
laars (dj The Fonz) van het
online radiostation softands-
mooth.nl. ,,Hij heeft me ge-
volgd en filmpjes opgestuurd
naar Paul Brown, die er gechar-
meerd van was. Hij vroeg of ik
naar Amerika kwam om een
single op te nemen.’’

Een videoclip is er nog niet.
Mogelijk krijgt Brandjes de

artiestennaam David Shandler
aangemeten, maar dat is nog
niet zeker. ,,Ik verwacht er echt
iets van, want Paul is niet zo-
maar iemand. Als hij zegt dat
het goed is, is het goed.’’

Hitgevoelig
Toch heeft Brandjes, die van-
daag 50 wordt, heeft niet be-
paald de leeftijd waarop je het
hitgevoelige publiek aan-
spreekt. ,,Ik word niet achter-
volgd door meisjes die een
handtekening willen, nee. Ik
krijg vrouwen met rollator
achter me aan’’, aldus Brandjes
met gezonde zelfspot.

Bovendien: ’I get a feeling’ is

typisch een nummer dat mikt
op de ’Smooth Charts’, de radio-
stations waar jazzy en soulge-
tinte muziek gedraaid wordt.
,,En wat is nou het protocol
voor een hit? Het is niet aan
leeftijd gebonden. Kijk naar de
Buena Vista Social Club uit
Cuba: één van die muzikanten
was 94 toen ze doorbraken. Die
heeft net nog een sigaar op
kunnen steken.’’

De single komt op een goed
moment. In Nederland kreeg
Brandjes, die er in de voorlaat-
ste ronde van The Voice uit-
vloog, geen voet aan de grond.
Althans, een platencontract
kreeg hij niet aangeboden. ,,Er

was wel interesse, maar in Ne-
derland houdt men de vinger
op de knip. Des te leuker dat nu
een plaat uitkomt in Amerika.’’

Zijn deelname aan The Voice
heeft hem een paar goedbetaal-
de optredens opgeleverd. En
naamsbekendheid. Maar verder
doet men niks voor je, merkte
hij. ,,Ze nemen de telefoon niet
eens op. Maar ik wil niet nega-
tief terugblikken. Het is hart-
stikke leuk geweest.’’

Overigens hoor je van de
zangers die ver kwamen in The
Voice nog maar bitter weinig,
valt Brandjes op. ,,Alleen van
Charlie Luske, maar die heeft
het aan zichzelf te danken.’’ Bart Brandjes: ’Vrouwen met rollator…’. FOTO FONZ VORSELAAR

Amerikaanse single voor zanger Bart Brandjes
door mark minnema

A L K M AA R - De Noord-Holland-
se zanger Bart Brandjes, afgelo-
pen jaar deelnemer aan The
Voice of Holland, heeft in Ame-
rika een single opgenomen.

Het evenement, georganiseerd
door het PWN, brengt artiesten
en kunstenaars in het duinge-
bied tussen de gemeentes Castri-
cum en Bergen.

Het publiek kwam vorig jaar
in groten getale. Zo’n zevendui-
zend mensen kwamen op het
evenement af. Liedjesmaker
Maarten van Roozendaal sluit
het festival dit jaar af, om 17 uur.
Het publiek heeft dan al kennis
kunnen maken met een keur aan
kunstmakers die zich verspreid
over het duingebied presente-
ren. Zoals Thé Tjong-Khing, een
van de bekendste illustratoren
van kinderboeken in Nederland.
Ook bijzonder is de komst van

schrijver A.L. Snijders. In 2010
ontving hij de Constantijn Huy-
gensprijs voor onder meer zijn
zkv’s (zeer korte verhalen).

Striptekenaar Theo van den
Boogaard (tekende onder meer
Sjef van Oekel) komt met enkele
muziekvrienden: Castricummer
Jakob Klaasse (bekend van zijn
werk met Boudewijn de Groot)
en Sandra Mirabal.

Vanaf het begin van Kunst en
Koningsduin is dichteres Elly de
Waard er al bij, en ook dit jaar
geeft zij acte de présence. Verder
toont landschapsschilder Jos van
Gessel zijn werk, evenals de Alk-
maarse kunstenaar Pé Okx, voor
wie de natuur inspiratiebron, de-
cor en podium tegelijk is. Hij
maakte bijvoorbeeld een film
over de Westfriese Omringdijk,
die hij een jaar rond afliep en
filmde.

Diversiteit troef bij
Kunst en Koningsduin
door mark minnema

C A S T R I C U M - Kunst en Ko-
ningsduin beleeft op zondag 19
augustus zijn vijfde editie.

Maarten van Roozendaal. FOTO BOB BRONSHOFF

A L K M AA R - De bariton Martijn
Cornet, die dinsdagavond veel
indruk maakte met een optreden
tijdens het tweede Alkmaarse
Lindegrachtconcert van dit sei-
zoen, gaat naar het operahuis
van Essen.

De zanger uit Velsen zal daar
hoofdrollen zingen zoals de
graaf in ’Le Nozze di Figaro’, Pa-
pageno in ’Die Zauberflöte’ van
Mozart en Morales in ’Carmen’
van Bizet.

De komende tijd legt hij zich
toe op de titelrol in ’Don Giovan-
ni’ van Mozart. Hij doet dat in
een coproductie van het Argen-
tijnse Juventus Lyrica en het Ne-
derlandse Opera2day dat deze
voorstelling ook naar Nederland
brengt.

Waarom hij gaat zingen bij een
tophuis als het Aalto Theater in
Essen, bleek dinsdag in Alkmaar.
Een enorm publiek hoorde hem
met pianist Eildert Beeftink in
een programma vol uiteenlopen-
de stijlen. Zingend en spelend
met het grootste gemak gaf hij
liederen en aria’s als vanzelfspre-
kend een grote expressie. Mozart
en musical kregen hetzelfde ho-
ge niveau.

Duitsland wacht
op bariton
Martijn Cornet

De twee Heerhugowaarders,
afkomstig uit Kroatië, beschrij-
ven in het boek gerechten uit
hun jeugd, maaltijden zoals
hun moeders die maakten. Een
ongepolijste keuken, vertelt
Goran. Het zijn ook echt volkse
gerechten, waarin natuur en
geschiedenis van de Balkan
weerspiegeld wordt. De puntpa-
prika’s bijvoorbeeld zijn typisch
een product van de streek. De
kust is heel mediterraan, en
biedt een keur gerechten met
vis- en schaaldieren.

Invloeden van het Turks-
Ottomaanse rijk, dat ooit grens-
de aan het zuidoosten, worden
manifest in zoete, baklava-
achtige gerechten. En op een
andere manier zoet zijn de
invloeden van de vroegere Oos-
tenrijks-Hongaarse monarchie,
die aan het noordwesten grens-
de. Na de val van die twee
machten ontstond Joegoslavië,
’waar al deze gerechten tot
wasdom kwamen’, zo beschrij-
ven Zrinka en Goran.

Overigens is het een keuken
waarin weinig specerijen en
kruiden worden gebruikt, leg-
gen de twee uit in hun boek.
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