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De kok met vleugels noemt Angelo Gheza zich. Hij is kok, van 
origine Italiaan en zit vol met van die typisch Italiaans gastro-
nomische weetjes en anekdotes. Die Angelootjes vind je her en 
der terug in deze bouillon! www.dekokmetvleugels.nl
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> Joop Braakhekke kijkt 
achterom > Rene Redzepi bescheiden 
wereldster> Klonten in je griesmeel
> Wat is nou de echte Berenburg?

Even buiten Venlo, fraai gelegen aan de 
Maas en aan de rand van een prachtig 
natuurgebied, bestieren de broers 
Eric en Marcel hun familiebedrijf 
Hotel - Restaurant - Brasserie Valuas. 
Hoe die hun gasten ontvangen, dat is bijna 
ontroerend. Met zoveel gastvrijheid, plezier 
en liefde voor hun vak. 

Ze serveren erg lekker eten, zowel in de 
brasserie als in hun sterren restaurant. Ook 
kun je er terecht voor mooie wijnen, voor 
een Valuas lunch of gewoon een kop koffie 
met heerlijk gebak. In hun vier sterren hotel 
is het comfortabel over nachten en hun 
warme welkom...dat vergeet je nooit meer.

Ga er maar eens langs en doe ze de groeten 
van Bouillon

Valuas
Hotel Restaurant Brasserie
St.Urbanusweg 11
5914CA Venlo
www.valuas-hr.nl 
077-3541141

Valuas
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VLAAMSCH BROODHUYS Schiedamsedijk 29  |  Vlaardingen  |  t +31 (0)10 - 2459460

Winkel en Baker’s Café: Amsterdam |  Den Haag  |  Rotterdam |  Utrecht
Shop in shop: Amstelveen  |  Amsterdam  |  Bunschoten  |  Laren  |  Leiden

Rotterdam |  Schiedam  |  Vlaardingen

www.vlaamschbroodhuys.nl  |  info@vlaamschbroodhuys.nl

www.facebook.com/VlaamschBroodhuys          www.twitter.com/vlaamschbrood

Met de introductie van onze WEBSHOP willen wij ons eerlijke,

lekkere en gezonde brood voor iedereen toegankelijk maken.

Wij bakken alle broden elke dag vers, dezelfde dag nog worden

de broden opgehaald en de volgende werkdag geleverd

op ieder gewenst adres in Nederland. 

In de webshop vind je een ruim assortiment van onze broden, 

de heerlijkste biologische jams en pure chocolade- en notenpasta’s

uit België, maar ook mijn favoriete broden en lekkere cadeau-

pakketjes! Het hele paasassortiment vind je nu ook online!

Plaats je een bestelling, vul dan in het opmerkingenveld in:

‘Bouillon magazine-actie’ en bij besteding vanaf 19,95 ontvang

je de VB ‘Takes your bread away’-tas. Tot morgen! 

Bestel snel en gemakkelijk online: WWW.VLAAMSCHBROODHUYSWEBSHOP.NL

Lees meer over onze werkwijze en filosofie: WWW.VLAAMSCHBROODHUYS.NL

Of kom gezellig langs in één van onze Baker’s Cafés!

ELKE DAG GENIETEN VAN
HET LEKKERSTE BROOD

vlaamsch brh adv bouillon 160x240_Opmaak 1  19-2-13  12:39  Pagina 1
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We zingen het zachtjes: bouillon magazine bestaat 10 jaar! 

In juni 2003 maakten we, in samenwerking met Uitgeverij 

Kosmos, een 0-nummer, om de markt af te tasten. 

Vier nummers later trok Kosmos zich terug omdat het water 

te koud was. Dapper zijn we toen verder gegaan en nog steeds 

leggen we ieder kwartaal een nieuwe editie op uw mat.

 Intussen is onze omgeving danig veranderd. Tien jaar 

geleden vierde de zogenoemde moleculaire keuken hoogtij. 

In restaurants verschenen lichtgevende borden in wolken 

gehuld, om bij de gast het wow-effect los te maken. 

Ze moesten je uitleggen wat je at en hoe of in welke volgorde je al dat moois tot je moest 

nemen. Nu is die reuring gelukkig over en is elke kok met ambitie aan het experimenteren met 

bacteriën en ander oerspul, om ons via fermentatie blij te maken met umami-smaken. 

Is mooi en lijkt op een terugkeer naar de basis, maar of we kunnen spreken van lekker eten, 

is de vraag. Lees maar wat Rene Redzepi van Noma in Kopenhagen daarover kwijt wil en wat 

Joop Braakhekke van Le Garage van echt eten vindt.

 Dus we bestaan tien jaar. Vandaar ook een extra dikke editie. Als cadeautje aan onszelf 

hebben we bedacht dat we u uitnodigen om het lezersonderzoek op onze website in te vullen. 

Allicht weten we allang wie u bent en waarom u bouillon! leest en daar zo onbedaarlijk 

tevreden over bent, maar daar kan best een behoorlijke portie wishful thinking bij zitten. 

We willen weten of u past in het beeld van die man of vrouw die van lekker en gezond eten 

houdt, het liefst veel mensen aan een grote tafel. Dat u gaat voor kunst en ambacht, wars 

bent van rigiditeit en best vaak als professioneel chef of gepassioneerd hobbykok de sterren 

van de hemel kookt. Dat u graag koopt op boerenmarkten, bij echte bakkers en slagers, 

boerderijwinkels en kaasspeciaalzaken, maar dat we u ook in de supermarkt tegen uw mandje 

kunnen lopen. Dat u het ene moment meedoet aan een digitale handtekeningenactie tegen 

genetisch gemodificeerd voedsel en het volgende moment lekker een bakkie patat met veel 

mayo leeg zit te eten in het park. 

 U leest bouillon! omdat het onafhankelijk, leuk, middelpunt mijdend, bewonderend, 

controversieel, kunstzinnig, verwonderd, kritisch, toonzettend, literair, liefdevol, 

humoristisch, ideologisch, nieuwsgierig, onorthodox, inspirerend, verrassend en zeker meer 

dan al deze labels bij elkaar opgeteld is.

Maar daar willen we graag een helder beeld van hebben. En ook van wat u zo mist aan ons 

magazine. Dus, op naar dat onderzoek op www.bouillonmagazine.nl/lezersonderzoek.

 Will Jansen, hoofdredacteur

En ja hoor, ook Bouillon heeft een eigen facebook pagina: http://www.facebook.com/www.bouillonmagazine.nl
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In Spanje wonen en 
bakken in boter, ja, 
dat kan dus niet.
Dus je woont al een flinke 
tijd in Spanje bij je Spaanse 
vriend, je voelt je er thuis, 
en toch houden die lui 
er daarginds vreemde 
eetgewoontes op na.

Joop Braakhekke gaat met nog veel 
twijfel op weg naar het definitieve 
werkzame einde. Er is nu een tussen-
oplossing, een gedeeld eigendom, en 
wie zou hem überhaupt uit Le Garage 
moeten weghouden? Toch maar eens 
wat overall views.

12

58

30

22

Mijn moeder kookte 
altijd klonten in de 
griesmeel — We kunnen 
wel nostal gisch blijven doen, 
maar je had ook van die 
moeders die echt niet konden 
koken. Aangebrande pieper-
lucht was net zo gewoon als 
met zijn allen om de kachel 
zitten met de natte was op 
droogrekken er tussen. Kees 
van der Bas herinnert het zich 
helder.

Is dat mangelicavarken 
nou wel zo oer? Hoe de 
marketing een oervarken 
bedenkt dat al duizend jaar 
over de poesta struint
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En verder: > Berichten 6 >Wanneer is die kok zomaar restaurateur geworden? 12 

> Lekker eten in Spanje is chaos 22 > Klonten in de griesmeel 30 > Makgeolli, de 

andere sake 36 > Snoepjes tegen jicht 40 > Hot pot Hongkong 44 > Whiskey op 

een bankbiljet 50 > Uitbuiken 52 > Worsten waar je prijzen mee wint 54 > 

Mangalica Mythe 58 > Het mag me niet door de vingers glippen 64 > De wandel-

ende maag 76 > Koerse Schoorwal is culinair walhalla 82 > Wat er mis is met 

vis 88 > Eten in de trein naar Vladivostok 96 > Vatel’s geschon den eer 106 > 

Janmaat, peper en zwarte bessen 112 > Be(e)renburg 117 > Heimwee naar 

Schouwen-Duiveland 122 > Je eet meer, met elkaar 127 > Vreemd lekker eten 

130 > Mijn vader en ik 136 > De Bouillonambassadeurs 138 > Bouillon Leest 139 > 

Wie werkten er mee 144

64

112
117

Bij Noma eten 
is eetcollege

Ontmoet de man die naar 
peper en zwarte bessen 
smaakt — Joost Janmaat denkt 
als Hunter S.Thompson, 
gedraagt zich als kapitein Jack 
Sparrow en zingt als Gloria 
Gaynor. 

Sonnema, Joustra of 
Pinjummer, wat is nou 
de echte Be(e) renburg?
De een zegt dat Sonnema 
de enige echte is, de ander 
zweert bij die van Joustra 
en de echte kenner houdt 
het, met dedain voor zoveel 
naïviteit, op de Pinjummer 
Berenburg. Maar hoe zit 
het nou precies? Gerrit Jan 
Groothedde doet het uit de 
doeken.
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Wie Utrecht aan de westkant binnen rijdt, moet vaak door de 
bijna bedwelmende koffiebrandlucht van Douwe Egberts. Je zal 
er maar wonen! Iets verderop, richting Amsterdam, bij de afslag 
Breukelen, met de nep Chinees van Van der Valk, zit Het Koffielab 
van de heren Van Pommeren en Jongejan. Ze behandelen en 

branden hun koffiebonen met liefde en toewijding. Koffiebessen moet je eigenlijk zeggen 
en zo zien ze er ook uit. Neem een handvol San Alberto uit Costa Rica en je ruikt aardbeien 
en peer. Andere koffiebessen ruiken naar bokkenpootjes, cassis en framboos. Van 
Pommeren: ‘Die bessen moet je ook niet zo hard branden, want dan haal je de smaak er af. 
Hard branden is vaak om het gebrek aan eigen smaak te verbloemen.’ Een kopje koffie van 
San Alberto heeft mooie zuren en oogt meer als donkere thee dan als een echt Hollands 
bakkie dat bijna zwart is en naar as smaakt. ‘Wij selecteren zorgvuldig, met de hand 
geplukte bessen, op grootte en smaak en halen er de rotte exemplaren en achtergebleven 
insecten uit. Zijn we niet tevreden met het resultaat, dan gooien we het weg. We hebben 
nu vijftien afnemers, dat is nog lang niet toereikend, maar we willen ook weer niet te snel 
groeien, omdat je dan de kwaliteit steeds moeilijker in de hand kunt houden. We bieden 
onze afnemers een eigen smaak, wat helemaal zo raar niet is, want een Limburger wil zijn 
koffie anders dan de Groninger.’ www.hetkoffielab.nl

Eigenwijze 
Koffie
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Zo ben je begonnen en net zo makkelijk 
behoor je even later tot de inventaris van 
de Nederlandse topgastronomie.
 ‘t Nonnetje in Harderwijk bestaat dit jaar 
15 jaar. Gefeliciteerd! 
Op Slijkplaat, een klontje woningen in de 
buurt van Breskens, zijn Blanche en Edwin 
Vinke nu alweer twintig jaar de bakens aan 
het verzetten in de voormalige 
kleuterschool. Hun Kromme Watergang 
heeft een jubileummenu en bracht voor de 
gelegenheid een eigen glossy uit.
Een stukje verderop is het een al wat 
oudere heer die zijn verjaardag viert. 
De Campveersche Toren in Veere bestaat 
als restaurant 65 jaar. In 1947 startten 
Henk en Johanna van Cranenburgh hun 
nering, toen nog met paardenstallen, voor 
passagiers van het veer naar Noord 
Beverland en veel bus toerisme vanuit 
België. Nu hebben hun dochters Hendrina 
en Trijntje het heft in handen. Om dit 
jubileum te vieren, bieden ze een 
arrangement van diner, overnachting en 
ontbijt voor 65 euro aan (niet in juli en 
augustus). 
Maar met stip bovenaan toch 20 jaar 
Restaurant de Librije in Zwolle. 
Thérèse en Jonnie Boer hebben in die twee 
decennia een nieuwe standaard van 
genieten en gastvrijheid neergezet. 
Allebei! Proficiat!

Jubelen

Edwin Kats, de 
voormalige chef 
de cuisine van 
La Rive, is in Den 
Bosch in het 
voormalige 
Chalet Royal zijn 

Noble begonnen. Fine dining met lage 
drempel. Ook voormalig twee sterren 
chef Lucas Rive is samen met vrouw 
Deborah en dochter Rebecca een 
soortgelijk avontuur begonnen in zijn 
woonplaats Hoorn. We wensen de nieuwe 
ondernemers in deze stormachtige tijden 
veel succes.

Mooi 
nieuws 
uit de hoek 
van top-
restaurants 

Willem&Drees zijn 
dit voorjaar 
gestart met 
Oogsten met 
Willem&Drees. 
Om te beginnen 
met de biolo

gische Oogstkist pluk sla, die dan verkrijg
baar is in de supermarkt. Je bent zèlf de 
teler en kweekt je eigen groente op je 
vensterbank. Verser bestaat niet. De kist is 
er in een kartonnen doos of houten kist en 
naast biologische potgrond zitten er 
biologische zaden in. De zaden zijn een mix 
van diverse soorten en kleuren sla.
www.willemendrees.nl

Oogsten met 

Willem &
Drees
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Lekker. Gezond. 
Puur. Dat zijn de 
begrippen waar 
het bij het 
ikkOOKbewust 
platform van Peter 

Klosse om draait. De stichting wil 
seizoensgebonden, gezonde en 
natuurlijke producten in de horeca en de 
zorg promoten. Klosse 
heeft een grote groep 
gelijkgezinden achter 
zijn initiatief 
verzameld, onder wie 
koks als Angélique 
Schmeinck, Albert 
Kooij, Edwin Vinke en 
Nel Schellekens.
IkkOOKbewust wil koks 
optimaal voorzien van 
eerlijke en relevante 
informatie, zoals het 
actuele en dagverse aanbod van het 
seizoen. De stichting geeft via de website 
ikkOOKbewust.com informatie. Ook wil 
de stichting verspilling tegen gaan en de 
afstand tussen boeren en koks 
verkleinen. Klosse:’Het gaat in de eerste 
plaats om de verbetering van de 
distributie en het aanbod. Op de site 
vindt de chef informatie over voeding en 
het belang van eerlijke producten. Zo kan 
er door de verkorting van de afstand 
tussen boer en bord, later geoogst 
worden, wat de smaak ten goede komt. 
Ook de afstemming tussen vraag en 
aanbod kan beter. Nu ziet een chef vaak 
pas bij de groothandel welke nieuwe 
producten er zijn. Met de informatie van 
onze website kan hij beter voorbereid 
zijn inkopen doen.’
Klosse voorziet dat Ik Kook Bewust zich 
ontwikkelt tot een beweging van 
restaurants die belang hechten aan 
eerlijke en gezonde voeding en dat ook 
graag aan hun gasten willen doorgeven.

Horeca gaat 

bewuster 
koken

‘Iets gebrand, 
waardoor 
verschillende 
smaaktonen 
vrijkomen. 
Spanning en 
tegelijk evenwicht. 
Een brood waarbij 
je om een hoekje 
moet proeven’, zo 
kenmerkt Wilbrink 
het Hall’s Desem 

Volkoren van bakker Tom van Otterloo uit 
De Steeg. De jury met Felix Wilbrink 
(Telegraaf), Loethe Olthuis (Volkskrant) 
en bakker Carl Siegert, koos dit brood uit 
de vijf finalisten van de 20 mededingers. 
Als tweede eindigde bakker René van der 
Veer van de Veldkeuken met zijn 
speltbrood. Op een ex aequo derde plaats 
belandden de Streekbakker en de 
Bisschopsmolen. Urgenda en Foodlog zijn 
de initiatiefnemers van deze verkiezing. 
Ook voor de tomaat is zo’n verkiezing op 
touw gezet. 

Tom van 

Otterloo 

bakt het 

Beste 

Brood van 

Nederland

Word abonnee of doe 
een abonnement 
cadeau en ontvang 
twee boeken naar 
keuze:
www.bouillonmagazine.nl/

abonnement.php
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Mattia Pariani maakt bijzondere oliën en pasta’s, die elke patissier 
en keukenprinses het water in de mond doen lopen. Pariani haalt 
zijn hazelnoten, walnoten, pistache, pijnboompitten en 
amandelen uit heel Italië. De boeren waar hij van koopt, staan op 
het etiket. De hazelnootolie en pasta is gemaakt van noten uit 
Cortemilia, een stadje in de Piemonte. De pistache koopt hij op 
Sicilië in de Bronteregio. De Etna zorgt voor de mineralenen er is 
veel zon, allebei perfect voor de echte pistache. Wonderbaarlijk is 
de diep donkergroene kleur van de pasta die hij ervan maakt. Ook 

de amandelen komen van dat eiland, uit de Noto vallei in het Noorden. ‘Er zijn op dat eiland wel 
35 cultura’s amandelen, afhankelijk van de ligging, de hoeveelheid zon en water en meer van 
dat soort invloeden. Soms zijn ze zoet, ik weet nog steeds niet hoe het kan. Nergens kan ik 
ontdekken hoe dat komt. Ik weet alleen dat ze uitzonderlijk lekker zijn.’ 
Pariani is heel secuur met branden. Voor zijn hazelnoten heeft hij bijvoorbeeld zeven 
brandniveaus, maar hij perst ze ook rauw. Dat is duurder en duurt langer, maar het bewaart de 
smaken beter. De pijnboompitten komen uit Toscane en ook die pers hij rauw.  Voor een liter 
munt olie heeft hij ruim 6 kilo witte pijnboompitten nodig. Heeft hij eenmaal de olie uit de 
noten geperst, dan houdt hij de droge vorm, de bloem, over, waar hij fijne pasta’s mee maakt. 
Opmerkelijk lekker is zijn pasta van okkernoten met vanille. Daarnaast versuikert hij vruchten 
zoals bergamot, citroen, limoen en bloedsinaasappel. Hij legt ze in schijven op elkaar, laat er 
siroop over lopen en laat dit een 
paar maanden op elkaar 
inwerken. ‘Nee, nee, niet in 
stukken snijden, dat mag alleen 
de kok op het moment dat hij de 
vruchten gaat gebruiken.’ Het 
allerfijnste product tenslotte is 
de munt olie: ‘Een druppel is 
genoeg voor één liter ijs. Voor 
een liter olie heb ik duizend kilo 
munt nodig. Die stomen we, 
waardoor er zo’n geweldige 
concentratie ontstaat.’ 
Vanilla Venture importeert de 
vrij kostbare producten, 
www.vanillaventure.nl

Fantastische 

notenolie en 

-pasta uit 

Italië

Bouillon-abonnees van de papieren versie, mogen bij de redactie (gratis) de pdf 

van het laatst verschenen nummer opvragen. U kunt bouillon dan ook op uw iPad 

of eReader lezen. Mail naar redactie@bouillonmagazine.nl 
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Baskenland, vrijdagavond, ongeveer acht uur. In de 
heuvels boven Bilboa ligt het dorpje Larrabetzu. 
Het adres van driesterren restaurant Azurmendi 
bestaat niet volgens ons navigatiesysteem. We 
informeren bij de bodega op het dorpsplein. ‘Volg 
mij maar’ wenkt een oudere man. Kriskras rijden we 
door het woeste Baskische landschap. En jawel, 
daar, tegen een heuvel aangeplakt, ligt het stoere 
restaurant. Drie stafleden ontvangen ons bij de 
deur. In de keuken staan dertig koks klaar. Dertig 
koks, twee gasten, verder is het restaurant leeg.
In het groene atrium, vol inheemse Baskische 
planten, kruiden en groenten, krijgen wij een 
voorproefje: in een picknickmand liggen drie 

beeldschone amuses. Na de culipicknick heet chef Eneko Atxa ons welkom. Hij is een 
vijfendertigjarige Bask, oorringen in, donker haar en sprankelende ogen. Vorig jaar kreeg hij 
zijn derde ster en toch is hij een en al bescheidenheid. Met zachte stem nodigt de cocinero 
jefe ons uit in zijn keuken. De voltallige keukenbrigade brengt ons een Baskische 
welkomstgroet. Je wordt verlegen van 
zoveel aandacht en gastvrijheid.
Atxa begeleidt ons naar onze tafel. Het 
voelt ongemakkelijk de enige gasten te 
zijn. Onze gastheren spreken vloeiend 
Engels. Er zijn twee menu’s: Erroak of 
Adarrak, respectievelijk 135 en 160 euro. 
Ver van huis kijk je niet op een euro meer 
of minder, we kiezen de Adarrak. 
De bediening begeleidt ons door de 
vijftien gerechtjes. In rap tempo volgt de 
ene tongstreler na de andere. Opvallend? 
De blauwvis, lentesoep met bloemen, 
gegrilde bloemkool, bloemkoolpuree en 
een crispy variant. En ook de Gillardeau oester met minuscule stukjes zeewier. 
De helft van de oester is gevuld met gefermenteerde paddenstoelen. Deze combinatie zorgt 
voor een smaakexplosie. Zo ook het kartonnen doosje, waar hazelnootstoom uitkomt, met 
daarin hazelnoten die fabelachtig smaken. Tijdens het diner komt de chef zelf aan tafel een 
gerecht bereiden: een show eerste klas. Alle gerechten zijn puur Baskisch, maar wij zien en 

proeven Japanse invloeden. Dat proeven we ook terug in een stukje 
kreeft in tempura beslag, mooie sashimi en een bowl koudijs met 
daarin smaakvol zeewier. Het smaakgenoegen is voorbij, na een 
gerecht of tien. Daarna dringt niet alles meer tot je door. Het is te veel. 
Moe worden we van de twee gastheren die ons bespieden vanachter 
kamerschermen, naast ons staan, voor ons staan en veel uitleggen. 
Komt het omdat er geen andere gasten zijn? 

Tegen half een verlaten wij het restaurant. De keukenbrigade is weg, 
de keuken ligt er verlaten bij. Bij de deur vraag ik: ‘Is het normaal, zo 
weinig mensen op vrijdagavond?’ Het antwoord is: ‘Dat niet, maar 
Basken prefereren de lunch boven het diner. Bij de lunch zit het 
mudvol.’ Het zal wel. Spanje draait economisch niet lekker en dat heeft 

ook z’n weerslag op de horeca. De duurdere zaken krijgen harde klappen. Twee gasten op 
vrijdagavond en meer dan dertig man personeel, dat houdt niemand vol. Bij terugkomst in 
Nederland lees ik in de krant dat Ron Blaauw terug gaat naar de basis, zonder al die toeters 

Prachtig 
eten in 
een leeg 
restaurant
tekst Robert Kroon
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Je kunt met het woord Curious veel kanten uit: 
bijzonder, zeldzaam, eigenaardig, zonderling, 
nieuwsgierig... Roos Hamming zal van alles wel een 
beetje bedoelen. Ze is in 2010 met haar Curious 
Catering begonnen. Oorspronkelijk gaf ze, als 
psycholoog, persoonlijke effectiviteitstrainingen en 

bracht haar clientèle bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden bij. Maar met echtgenoot 
Vincent van Harte zette ze in amper anderhalf jaar tijd drie kinderen op de wereld en toen 
ze er eenmaal weer aan toe was, wilde ze niet terug naar het trainen in mantelpak. ‘Ik dacht, 
dat kan ook aan de keukentafel, daar gebeurt het. Ik pluk de thema’s uit de lucht en zet ze 
mèt het eten op tafel. Eten en de rituelen er omheen zijn belangrijker dan mensen zich 
bewust zijn. Door het eten met de beste producten kan ik het simpel houden.’
Ze dringt haar opdrachtgevers niks op, maar wil wel dat ze nadenken over het 
eindresultaat van hun bijeenkomst, met het eten als metafoor. Curious Catering is eigenlijk 
ontstaan door het overlijden van de oma’s van Vincent en Roos. Bij de jaarlijkse herdenking 
was het idee gegroeid om die bijeenkomsten een thema mee te geven, met onderwerpen 
waar ze als familie over wilden praten. Het eten 
was een mooi middel om dat vorm te geven. 
Het ging uiteindelijk allang niet meer alleen om 
de oma’s. Zo doet ze dat ook met haar 
opdrachtgevers: ‘Ik vraag waar het om gaat. 
Wil je ontmoetingen stimuleren? Dan geef ik 
een paar mensen wat champagneglazen en die 
moeten dan maar op zoek gaan naar degene 
die de champagne heeft. Of ze krijgen oesters, 
maar wie maakt die open? Op die manier 
moeten vreemden met elkaar in conclaaf, dat 
levert vrijwel altijd een glimlach op. Geen wow, 
maar verrassing. De werkzame stof van de 
belangrijkste psychologische therapieën is 
hechting. Gezien en gewaardeerd worden met 
alles erop en eraan.’
Bij Duinzigt in Oegstgeest kan Curious Catering gebruik maken van vier zalen, 9 kantoren, 
flexplekken en een café, om partijen en evenementen te organiseren. Hamming werkt 
uitsluitend met bio en ambachtelijke producten en dat levert soms aparte zaken op: ‘Ik had 
een klant voor een zakenlunch en stelde haar wat gerechten voor. Ze was verrast, want ze 
volgde een tamelijk streng dieet en er zat niets bij dat ze niet mocht eten. En nu komt ze 
terug voor een congres met 100 man.’ Zo werkt het dus.

Curious 

Catering

en bellen. Is het glorietijdperk van het dure eten voorbij? Waait er een nieuwe wind door 
horecaland? Terug naar af, minder franje? In Spanje ging ik, op advies van Harold 
Hamersma, ook langs bij La Rampa in de haven van San Sabastian, een echt Baskisch 
visrestaurant. Het zat er vol en het eten was zo lekker dat we er onze vingers bij opaten. 
De rekening was van een heel ander kaliber dan bij Azurmendi.
Azurmendi. Barrio Leguina s/n. 48195, Larrabetzu, www.azurmendi.biz 
La Rampa, Paseo del Muelle, 26, San Sebastián 
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Braak hekke
ambassadeur van bouillon
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Ook al brengt Wikipedia hem onder in 
de categorie kok/presentator, 
oorlogs kind Joop Braakhekke (1941) 
blijft de vleesgeworden restaurateur. 
Hij lééft voor zijn vak, hij ademt 
gastronomie. De sidekicks op tv zijn 
altijd bedoeld geweest als trekker voor 
zijn restaurant, en soms om zijn 
deplorabele bank rekening bij te 
spijkeren: ‘Maar alles verdwijnt zo 
weer door het schrobputje. Dan wil je 
een nieuwe keuken en die kost 
zomaar twee ton. Nou ja, tien jaar later 
weet je dat echt niet meer. Bovendien, 
ik doe het nooit voor het geld, als je 
dat maar weet.’ En ook al fluistert men 
dat hij aan het afbouwen is, Le Garage 
in de Ruysdaelstraat in Amsterdam 
zal voorlopig niet van de stempel 
Joop Braakhekke en zijn partner in 
crime Wim Nijkamp los komen. En 
dat is maar goed ook, zeggen wij.

tekst Will Jansen | foto’s Marie Cécile Thijs

Wanneer is die kok 
zomaar restaurateur 
geworden?

Braak hekke
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Je moet lef hebben om 

zo’n tent als dit te willen 

overnemen, met alles er 

op en er aan

op ooghoogte spiegels, veel rood pluche, 

authentieke kunst aan de muur, de 

tafeltjes lekker boven op elkaar en volop 

reuring vanuit de open keuken. Je bent 

hier gekomen om je te laven aan spijs en 

drank, dat ligt er bovenop. De gerechten 

uit de keuken van Gerben Kraai en Ruben 

Dekker zijn traditioneel, maar dan in een 

modern jasje. De wijnkaart is een bezoek 

waard, al gaat het vooral níet om dure 

topwijnen. 

Braakhekke wil graag in Le Garage 

lunchen: ‘Dan weet ik dat het lekker is’. 

We zitten toch nog intiem in een eigen 

hoek. ‘Hè, waarom doe je dat water 

nou niet in een ander glas?’ vraagt hij 

met een lichte mauw in zijn stem aan 

restaurantmanager Walthaus. ‘Ach, had 

meneer Braakhekke liever een ander 

glas?’ vraagt die laconiek. Hij weet dat 

zijn werkgever/compagnon een beetje 

nerveus is in dit soort situaties. 

We kabbelen door de koetjes en kalfjes en 

weten nu hoe het zit met de verkoop. 

Dan de andere vragen maar:

Toprestaurants, zoals Le Garage, 

behoren tot een cultuur. Of is het 

gewoon beschaving?

‘Dit is geen toprestaurant, maar een 

leuke bistro. Dit ben ik. In een echte 

sterrenzaak is het moeilijk om je lekker 

te voelen en ik wil dat mensen bij ons op 

hun gemak zijn. Het moet zo toegankelijk 

mogelijk zijn, een ontmoetingsplek voor 

de samenleving. In ons land krijgt het 

een andere lading dan bijvoorbeeld in 

Frankrijk. Daar zal de gast het ook veel 

makkelijker pikken dat het eten een keer 

minder is, want het gaat hem ook om de 

ontmoeting. In Nederland ga je meteen 

aan de schandpaal. Gelukkig wordt het 

Inmiddels zijn de geruchten over 

verkoop werkelijkheid geworden. 

Maar anders dan je denkt, want er zijn 

gewoon twee eigenaars bij gekomen. 

Restaurantmanager Erwin Walthaus, 

al dik 20 jaar werkzaam in Le Garage, 

heeft zich ingekocht en daarnaast heeft 

Jan Wieger van der Linden, eigenaar 

van onder meer Hoppe, Oud Zuid 

en De Keyzer, belang genomen in de 

onderneming, die verder nog uit En 

Plûche en Next Door bestaat. Het is 

niet waarschijnlijk dat een van de drie 

aanstuurt op een complete metamorfose 

van het restaurant. Ondenkbaar en 

ondankbaar zou dat zijn.

‘Je moet lef hebben om zo’n tent als dit 

te willen overnemen, met alles er op en 

er aan. Dat ga je zomaar niet veranderen, 

want dat zou stom zijn. Het is een unieke 

identiteit,’ zegt Joop zelf. Het door 

architect Cees Dam ontworpen interieur, 

de zichtbare kern van die identiteit, is 

na 22 jaar nog niet op sleetse trekjes te 

betrappen. Het gevoel van luxe overvalt 

je bijna als je eenmaal binnen bent. 

Nou ja, de entree is niet bepaald ruim, 

maar een paar stappen verder, wanneer 

Rachelle je heeft verwelkomd, krijg je 

de volle laag van het gulle leven. Aan 

het plafond, in een golfbeweging, een 

paar honderd theaterpeertjes. Rondom 
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in Amsterdam wat normaler. Dat is 

inderdaad beschaving, maar die is wel 

afhankelijk van cultuur, van traditie. 

Ben ik eerlijk, dan is het in Nederland 

nog steeds te veel na-aperij. Begint er 

een kok met yuzu, dan hebben ze het 

meteen allemaal, terwijl je je moet 

afvragen of het ook anders kan. 

Het wrikt vaak doordat we alles hebben 

willen. Welvaart maakt de geest kapot. 

We zijn maar een eenvoudig volk, dus 

moeten we het ook eenvoudig houden, 

zoals Le Garage. Nee, het is hier niet 

luxe. Omdat er kleedjes op tafel liggen? 

Kijk naar de keuken, daar maken ze geen 

ingewikkelde gerechten. Beschaving? 
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Mensen vinden iets te snel heeeeel 

bijzonder. Wat Jonnie Boer van De 

Librije doet met die sardientjes, doen ze 

in Ghana ook. Zo simpel kan het.’

We smullen intussen van de pizza 

tonijn, die geen pizza is. (The one and 

only zegt de menukaart). Mooie dunne 

korst met daarop tonijncarpaccio, 

kruiden en mayo. Walthaus schenkt 

er een Mas Neuf bij uit de buurt van 

Nîmes. De wijn doet het goed, met zijn 

natuurlijke levendigheid.

Is jouw restaurant een platform 

van kunst?

‘Dat hebben we wel altijd willen zijn. 

Diverse kunstenaars hebben hier hun 

eerste kans gekregen. Esther de Geer 

kun je nu toch wel een grote noemen. 

Ook onze aankleding vind ik wel 

kunst zinnig. Ach, die stoelen, nu vindt 

iedereen ze prachtig. Destijds kocht ik 

ze voor vijftig gulden en ze doen het 

nog steeds, maar ik kocht ze om de prijs. 

Weet je wat kunst is? Gastheer zijn, dat 

is een kunst, ook al is het een ambacht. 

Etiquette, groeten, respect hebben voor 

de gast. De mensen moeten het bijzonder 

vinden dat ze hier zo ontvangen worden. 

Als in het weekend de provincie 

aanschuift, is de sfeer meer uitgelaten. 

Dat is voor mensen die het nog ongewoon 

vinden, die reageren anders dan zakenlui 

die regelmatig komen. Ach, het is ook een 

kwestie van beleving. Het hoeft allemaal 

niet zo opgedirkt, als het maar met respect 

gaat.’

Zou jij, zoals Pierre Gagnaire en 

Gordon Ramsay niet een Garage in 

Dubai willen beginnen?

‘Waarom? Wat zou ik daar moeten 

doen? Ik wil ook niet naar Den Haag, of 

Rotterdam of Maastricht, terwijl ze het 

me vaak genoeg gevraagd hebben. Je moet 

gastvrijheid niet tot een industrie maken.’

Anthony Bourdain, schrijver van 

Kitchen Confidentials zegt dat dit een 

vak is dat klootzakken creëert. 

‘Hahaa, ja, hahahaaa (hij lacht wel mooi, 

meneer Braakhekke, met een beheerst 

kirretje). In de keukens waar hij gewerkt 

heeft wel, ja. Van elkaar jatten en 

andermans werk verrotten en dat soort 

frustraties. Maar die spanning kennen 

wij hier niet in Nederland. We hadden 

gisterenavond 150 couverts tussen acht 

en half elf. Allemaal beuken en ik als 

een soort Napoleon er tussen. Iedereen 

gesloopt, maar toch een lekker gevoel. 

Natuurlijk wil je dan als kok een beetje 

waardering, maar je doet het ook omdat 

het je vak is. Het is een leuk vak omdat je 

van nul af naar boven gaat en elk niveau 

zijn eigen mores heeft. Je kunt veel leren 

en gaat telkens ook anders denken. 

Maar de knop moet hoe dan ook om, dat 

probeer ik er hier ook in te brengen. 

Niks half, half, maar professioneel 

werken. Dat beklijft moeilijk. In Frankrijk 

heb ben ze gastvrijheid in de botten.’ 

En alsof hij zijn woorden wil benadruk-

We hadden gisteren avond 

150 couverts tussen acht en 

half elf. Allemaal beuken en 

ik als een soort Napoleon er 

tussen
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Een sprookje ervan 

maken, dat hoeft niet 

duur te zijn. Een 

warme wolk, aan een 

intiem tafeltje, met 

lekker eten.
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ken, draait Braakhekke zich half om in 

zijn stoel en wijst de bediening naar de 

zaal: ‘De gasten zijn hier, hè, die mogen 

best wat aandacht.’

We krijgen Oeufs en meurette neergezet, 

een klassieker uit de Bourgogne, met in 

wijn gepocheerde eieren, uitgebakken 

spekjes en mooie gladde wijnsaus. 

Braakhekke proeft gulzig.

‘Ohhh, prachtig (hij stampvoet eventjes 

op de ronde tafelpoot). Dit eet je nergens. 

Ik heb volgehouden dat het op de kaart 

moest. Geweldig, zo’n gerecht. Het kan 

mijn dag maken, ik krijg er kippenvel van. 

Weet je wat zo mooi is? Dat de zuren uit 

de wijnsaus weg zijn en je toch de wijn 

proeft. Met dit soort gerechten blijf je aan 

de top. Met zo’n jong kun je de oorlog 

winnen (hij bedoelt chef Gerben Kraai). 

Hij werkt hier nu drie jaar. Ik kan goed 

met hem praten over dingen.’

Voor de broodnodige relativering: 

Is het restaurant een leerschool voor 

idealisten?

‘Wel blijven relativeren, ja. Niet zo 

opblazen. Je moet altijd puur zijn, 

het product in de eerste plaats. Geld 

verdienen met de boel ziek maken, is 

crimineel.’

Is werken in een restaurant 

een hard vak? 

‘Nee, vind ik niet. Theater, dat is hard. 

Discipline is belangrijk, maar je moet de 

citroen niet uitknijpen tot er geen sap 

meer in zit. Ik denk altijd een beetje aan 

de eenzame fietser. Is het hard? Gewoon 

doorfietsen. Maar ze kunnen je aardig 

kleineren. En af en toe moet je iets geks 

doen, moet je van je laten horen. Humor 

helpt en echte teamgeest werkt goed, 

maar soms is hiërarchie ook nodig. Beetje 

afstand.’

Goed restaureren is een 

kwestie van verfijning?

‘Jaaaah, nouou, zèèg. Daarom begrijp 

ik ook niet dat die chef koks zomaar 

opeens allemaal restaurateur kunnen 

zijn. Die komen uit de keuken en daar is 

verfijning niet per se een van de dingen 

waar ze veel mee bezig zijn. Ik ben al 

vijftig jaar de diamant aan het bijslijpen. 

Wellevendheid, innerlijke beschaving. 

Een sprookje ervan maken, dat hoeft niet 

duur te zijn. Een warme wolk, aan een 

intiem tafeltje, met lekker eten. Dat mag 

geen 250 euro per persoon kosten en het 

zit hem ook niet in dure ingrediënten.’

Wat doe jij om je mensen 

bij de les te houden?

‘We hebben hier een goed werkend 

elftal. Wie er niet in thuis hoort, gaat 

weg. Soms is het een chaos, dan roep 

ik ze bij elkaar. Een keer in de maand 

hebben we grote vergadering, dan eten we 

gezamenlijk. Eens per week hebben we 

stafvergadering, deden we vroeger niet, is 

een geweldige verbetering. Je weet meer 

van elkaar en kunt makkelijker de neuzen 

in dezelfde richting krijgen. Ik waak 

ervoor te gaan nivelleren of te vervlakken. 

Onderscheid is er nu eenmaal. Je hebt 

geen IQ van 140 nodig om je werk te 

doen. Aan de slag. Er zit ook genoegen in 

gewoon je werk goed doen.’

Waar let jij nou op, als homo 

restauranticus, wanneer je buiten 

de deur eet?

‘Ik wil me ontvangen voelen. Je krijgt, 

als het goed zit, meteen aandacht. Wat 

komen ze je vertellen? En ja, ik kijk rond. 



20 Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar

Hangen de lampen recht? Is de boel 

schoon? Zijn de planten verzorgd? Is 

de kleding proper? Dat is allemaal heel 

fijnmazig. Dat de sterren van Michelin 

onderscheid hebben aangebracht, was 

niet echt nodig. De mensen voelen het 

vanzelf.’

Toprestaurants bevestigen, mis

schien tegen hun wil, eigenlijk het 

verschil tussen arm en rijk. Sjaan uit 

de Jordaan komt hier niet eten. 

Er is een drempel. Hoe kun je dan 

met Groupon n’importe wie naar 

binnen willen halen?

‘Het idee om met Groupon te werken, 

was van Erwin (Walthaus). Het effect 

heeft me verbaasd. Alleen al het feit 

dat iedereen er gebruik van maakt, ook 

mensen waarvan je denkt dat ze geen 

kopzorgen over geld hebben. Maar je 

moet er als ondernemer wel achter 

staan. Het gekke is, dat wij er een betere 

lunch door zijn gaan draaien. Ik heb 

in de loop van al die jaren veel energie 

gestoken in het promoten van de lunch 

en pas via Groupon is het gelukt. Ik 

denk zelfs dat het voor Jonnie Boer zou 

werken. Er komen andere mensen ook 

eens een kijkje nemen.’ 

En dan zijn daar onze Îles flottantes met 

een glaasje Bruidstranen van Van Wees 

ernaast. Als katjes muizen, mauwen ze 

niet, we genieten ouderwets. Maar er is 

nog een laatste vraag.

Van bouillon! mag jij Staats secre

taris van Voeding en Gastvrijheid 

zijn. Wat mogen we van jou 

verwachten?

‘Alle voedingsmiddelen waar gif en 

gezondheidsbedreigende E-nummers 

in zitten verbieden. Jammer voor al 

die commercie, maar de gezondheid 

staat voorop. Verder kan de BTW 

naar beneden, want het moet 

allemaal wel haalbaar blijven. En de 

opleidingen moeten aangepakt worden. 

Beschaving, wellevendheid en ook 

ondernemerschap, het is allemaal bij 

te brengen. Ook communicatie heeft 

veel aandacht nodig. En mag alsjeblieft 

het Frans terug? Het is toch een 

Fransgeoriënteerd vak, dan mag je toch 

verwachten dat ze dat begrijpen? De 

echte menu-taal moet terug. Elk gerecht 

heeft een historie, heeft een reden, een 

restaurateur weet dat. Daarom moeten 

er meer mensen opgeleid worden om 

restaurateur te worden. Een beetje 

talent en aardigheid moet je hebben, 

verder kun je veel leren. Het is een spel, 

mensen vinden dat leuk. Alleen, mijn 

makke is, dat ik niet altijd even aardig 

ben. Dat komt ook door mijn faalangst. 

Ik ben een perfectionist die niet 

dwingend genoeg is. Toen ik mijn 

theatershows deed onder regie van 

Dougie Squires, hield hij mij voor: You 

have to invent a new Joop Braakhekke.  

Ik was te dienend, vond hij. Ja, nou ja, 

het kan altijd beter, dat is de uitdaging.’

Voor de Tonijn Pizza, de Oeufs en 

meurette en de Îles flottantes plus 

drie glazen wijn en tafelwater, zou de 

rekening € 51,25 zijn geweest. Dat mag, 

voor zoveel aangenaam verpozen.
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Le Garage, Ruysdaalstraat 54-56 Amsterdam 020 6797176. 

www.restaurantlegarage.nl
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ch aos
Lekker eten in     Spanje is 



tekst en foto’s Emmie Decleck 

Ik ben opgegroeid in België, waar de 
boter tegen etenstijd lustig in de pan 
sputtert. Als kind vond ik dat prachtig, 
toekijken hoe de goud gele klont 
bubbeltjes vormde in de zwarte 
steelpan, het moment waarop mijn 
moeder er een mooi stuk vis of vlees in 
te braden legde. Als ik hier in Spanje 
zoiets doe, krijg ik meteen een 
afkeurende blik of ‘tss tss tss’ tussen de 
tanden. ‘Boter is onge zond!’. Ja, maar… 
Dit zijn de smaken uit mijn kindertijd. 
Na zes jaar in Spanje voel ik me niet 
langer een vreemde eend in de bijt, 
maar wel soms nog aan tafel.

ch aos
Lekker eten in     Spanje is 
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Wanneer een Spanjaard verbaasde ogen 

opzet of me uitlacht als ik weer eens 

mijn geliefde boter boven haal, is mijn 

tegenargument steevast de voorkeur der 

gewoonte. Het maakt ook zo’n lekkere 

saus! En perdón, maar al die olie in de 

gerechten hier, staat mij soms tegen. Ik 

hou er niet van dat mijn vis in olijfolie 

zwemt, en mis de lekkere botersaus 

met kappertjes die mijn moeder altijd 

maakte. Bovendien lijkt mijn maag al 

die olie niet goed te verteren. Telkens 

weer hou ik mijn hart vast als ik 

mijn schoonmoeder de olijfoliefles 
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oliebollen die ik destijds op de jaarlijkse 

kermis at.

Na zes jaar Spanje kook ik nog verwoed 

Belgisch, met bloemige aardappelen 

als vaste component en bijvoorbeeld 

broccoli of bloemkool in bechamelsaus. 

De Spanjaarden bereiden die groente 

onveranderlijk met stukjes ham. 

Net zoals sperziebonen, erwten en 

paddenstoelen. Spanjaarden eten op 

een jaar trouwens bijna vijf kilo ham en 

dat is dubbel zo veel als Italië, het land 

met de tweede hoogste ham consumptie. 

Spanje is ook de belangrijkste ham 

enthousiast verticaal naar beneden in de 

pot zie schudden. 

Als emigrante weet ik beter dan wie ook 

dat je eetgewoonten tijdens je kindertijd 

vorm krijgen. In de winter kan ik 

snakken naar hutsepot of witlofrolletjes 

met ham en aardappelpuree. Of ik zie 

de pannenkoeken met suiker in een 

gezellige tearoom weer helemaal voor 

me. Hier in Spanje vind ik hoogstens 

een chocolatería. De churros of vettige 

deegstengels die ze er serveren, samen 

met een veel te sterk chocolademengsel, 

zullen mij nooit zo bekoren als de 



Smaakvolle, vlezige stukken 

tomaat in de allerbeste olijf-

olie en azijn uit Zuid-Spanje, 

bestrooid met dik kristalzout. 

Dat wil je elke dag wel
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producent in de wereld. Het zal de 

Iberische ham traditie wel zijn, of 

misschien vooral die van Serrano ham, 

want die is minder duur. Gekookte ham 

is hier minder populair, want dat is ham 

voor kinderen, vinden ze. 

Met mij in de keuken moest mijn 

Spaanse vriend al gauw aan het 

aardappeldieet geloven. Hij wil er nog 

altijd niet meer dan twee op zijn bord en 

zweert bij dat vreselijke witte stokbrood 

van hem. Steeds vergat ik het weer, 

en steeds weer krijg ik de prangende 

vraag: ‘¿Dónde está el pan?!’ (Waar is 

het brood!) ‘Maar er zijn aardappelen!’ 

protesteer ik dan. Dat argument gaat 

voor hem niet op. Hij gebruikt zijn brood 

om het eten behendig op zijn vork te 

schuiven en op het einde maakt hij er 

zijn bord mee schoon.

Omdat ik veel zelf kook, valt mijn 

keukenheimwee mee. De producten 

lijken hier van betere kwaliteit. Neem 

een klassiek gerecht als Tomaten gevuld 

met gehakt in de oven. Vergeleken met 

de herinneringen uit mijn kindertijd, 

is dat gerecht ronduit spectaculair als 

je het met grote kanjers van Spaanse 

vleestomaten bereidt. Ik kan niet 

beweren dat ik de miezerige tomaten uit 

mijn jeugd mis. Spaanse tomaten zijn 

er in vele vormen en kleuren. Zo heb ik 

geleerd dat de groene tomaten het beste 

zijn voor salades. Hun grillige vormen 

doen me altijd in gedachten afdwalen 

naar sprookjes met trollen en elfjes. Ik 

ben ze dan wel niet zelf gaan plukken 

in het romantisch groene Baskenland, 

maar ik vind het fantastisch dat je hier 

knotsen van tomaten kunt kopen in 

kistjes, waarvan het bordje verwijst naar 

de nabije berg waar ze vandaan komen. 

Of ik haal mijn spullen op vijfhonderd 

meter van mijn huis bij een enorme 

moestuin. De boer bewerkt er het land 

nog met ploeg en stier. Prachtig toch? 

Ooit nam ik een Brit mee naar een 

traditionele pintxobar en bestelde een 

tomatensalade. De Brit verklaarde me 

voor gek omdat ik bereid was zeven 

euro neer te tellen voor een eenvoudige 

tomatensalade. Ik gaf hem een vork. 

Volmondig moest hij bekennen dat de 

salade absoluut zijn prijs waard was. 

Smaakvolle, vlezige stukken tomaat in 

de allerbeste olijfolie en azijn uit Zuid-

Spanje, bestrooid met dik kristalzout. 

Dat wil je elke dag wel. 

Traditionele pintxos zijn populair 

onder de lokale bevolking: ze stellen 

een of twee kwaliteitsproducten 

centraal, bereid in alle eenvoud maar 

met vakmanschap, vaak traditioneel 

gepresenteerd op een stukje stokbrood 

en bij elkaar gehouden met een pintxo 

of prikker. Favorieten zijn bijvoorbeeld 

een stukje mals kalfsmedaillon of een 

garnaalbrochette met overheerlijke 

paprikagarnituur. Daarnaast zijn er de 

moderne pintxos, gastronomische mini-

gerechtjes met soms een moleculair 

tintje of speciale instructies van hoe je 
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de ingrediënten moet eten en in welke 

volgorde. Ook al zijn ze modern, de 

traditie is er vaak in weerspiegeld. 

Zo kan het een klassiek spiegelei met 

chorizo voorstellen, maar blijkt het een 

dessert waarvan de dooier naar mango 

smaakt. 

Fijnproevers die de stad bezoeken, 

vinden deze culinaire stunts fantastisch, 

maar veel lokale bewoners willen 

gewoon de smaken van hun jeugd, 

zodat ze kunnen beoordelen of het goed 

is. Niets gaat boven de tortilla zoals 

grootmoeder die maakte. In de kleinste 

en een van de meest authentieke pintxo 

bars van San Sebastián kun je jezelf op 

de tortillalijst van de dag zetten. Die deel 

je dan met de anderen op de lijst, aan 

de enige tafel in de bar. Oergezellig en 

sociaal. 

Dat is de eerste functie van pintxos of 

tapas: een goede reden om te blijven 

hangen aan de bar met dat glas wijn. Nog 

even de deur uit met vrienden net voor 

de familiemaaltijd op zondag. 

Het is ook altijd een beetje een schok 

om terug uit eten te gaan in België. 

Ik moet dan wennen aan de stilte en 

beheerstheid aan tafel. Kaarslicht, 

muziekje, gefluister. Een wereld van 

verschil met de chaos en het kabaal 

in Spaanse tapasbars. Zelfs als het in 

Spanje een restaurant is waar iedereen 

netjes aan tafel zit, is de sfeer er voor mij 

anders.

De Basken geloven niet in dinners by 

candle light. Er is altijd veel licht. Je 

moet goed kunnen zien wat er op je 

bord ligt. Vrienden die me bezoeken 

moet ik enigszins aan de mouw trekken 

om binnen te stappen in een overvolle 

smalle lange bar, waar het neonlicht 

fel schijnt en iedereen staand eet en 

drinkt en luidruchtig praat. Hun lege 

mosselschelpen en servetten gooien 

ze gewoon op de grond en de obers 

schreeuwen luid bestellingen naar de 

keuken en hangen grappend aan de bel 

als ze een fooi krijgen. ‘Dit zijn juist de 

tekenen van een goede eetplek hier’, 

leg ik dan uit als ik hun licht geschokte 

gezichten zie. Wat is er nu feestelijker 

dan een warme pintxo bestellen aan 

de bar en even later je naam luidkeels 

horen afroepen wanneer het mini-

schoteltje klaar is? 

In het noorden zijn er gewoon te 

veel regels. Steeds weer raak ik in de 

problemen. Zo hebben mijn vrienden 

en ik in Spanje de gewoonte om vooraf 

een salade te nemen om te delen. Dat is 

heel gewoon en de ober zal meteen even 

veel vorken als tafelgasten aanbrengen, 

maar in België is prikken uit eenzelfde 

bord not done. Laatst vergat ik nog dat je 

er ook niet zomaar even met je glas naar 

buiten kunt wandelen. In San Sebastián 

hebben de bars vensterbanken die 

speciaal ontworpen zijn om er je glas op 

te zetten tussen het praten en eten door. 

Is het klimaat de reden? Kan kloppen, 

maar het regent nogal wat in groen 

Baskenland en toch kan een avondje uit 

De Basken geloven 

niet in dinners by 

candle light. Er is 

altijd veel licht. 
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eten hier gewoon lekker als culinaire 

kroegentocht.

Of, waarom niet, een heel dorp wordt 

omgetoverd in een openlucht restaurant. 

In Baskische dorpjes valt er geregeld iets 

te vieren en meestal heeft het iets met 

eten te maken. 

El Día del Besugo (Dag van de 

Zeebrasem) bijvoorbeeld. Je kunt dan 

je ticketje afhalen in het stadhuis voor 

jouw portie vis op de gril, en die eet 

je gezamenlijk op het dorpsplein, aan 

lange tafels. Soms is het de Día de las 

Sardinas en soms de Día de las Alubias. 

Bonenstoofpot dus. Dan koken ze een 

gigantische pot en krijgt iedereen voor 

een paar duiten een portie op zijn 

bord geschept. Ik zie geen beeld voor 
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me van Belgische dorpsbewoners die 

samen een reuzenwafel bakken of een 

reuzenpannenkoek en die dan delen 

op de grote markt. Een mosselfestijn 

misschien nog wel en dàt vinden ze hier 

grappig. Een Spanjaard zou er nooit op 

komen een pan mossels te verorberen, 

met frieten nog wel!

Een heel bord met alleen bonen of 

linzen, dat gaat er bij mij dan weer niet 

in. Nu ja, het verleden verklaart het wel. 

Vlees was hier vroeger, en dat is nog 

niet eens zo heel erg lang geleden, een 

voorrecht. Die paar stukjes chorizo die 

verborgen zitten tussen de witte bonen 

of kikkererwten zijn een kleine traktatie 

en geven smaak aan het gerecht. 

 

De Kerstdiners bestonden uit gangen 

met bijna uitsluitend vlees en schelp-

dieren. Dat was destijds de definitie 

van een waar feestmaal, dat iets zo karig 

als vlees in overvloed op tafel kwam. 

Mij is het te eentonig, te rauw. Ik mis 

dan de knusheid van mijn aardappel- 

of groentepuree, de zoete smaken van 

warme veenbessen bij malse stukjes 

vlees in een heerlijk bereide saus. Nee, 

sorry, een Spaans kerstmaal kan me 

moeilijk bekoren. 

Ik wil gewoon altijd het volledige 

plaatje: groente, aardappelen of rijst 

en vlees of vis, allemaal samen op 

één bord. De sappige combinatie van 

stoofvleessaus met appelmoes en 

aardappelen erbij, dat is toch niet te 

overtreffen? 

Ik vind er nog altijd weinig aan om eerst 

een soepje, een salade of een portie 

warme groente voorgeschoteld te krijgen 

en pas daarna een groot stuk vlees of 

vis samen met een beetje frietjes of 

stokbrood. Want zo zitten de maaltijden 

hier in elkaar.  

Primer Plato is groente, koolhydraten 

of peulvruchten, Segundo vlees of vis. 

Ik ben de rare vogel die alles liever 

mengt. Dan vind ik het wel weer lekker 

allemaal. Laat me nou maar even.
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Klonten
gries  meelin de
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Mijn moeder kon niet koken. Ze kon het 
echt niet. Wat kon aanbranden, brandde 
aan, wat kon klonteren, klonterde en waar 
een vel kon verschijnen, daar was een vel. 
De opkomst van het conserven blik was 
voor haar en ons kinderen een geschenk uit 
de hemel. Nooit meer vezelige draadjes, 
glazige aardappelen, harde stukken rabar
ber, samengekoekte slierten vermicelli. 
Nasi en erwtensoep uit blik: we smulden 
ervan!

gries  meel

tekst en foto Kees van der Bas

Ik heb Bouillon beloofd een verhaal te 

maken over mijn moeders kooktalent. 

Toen ik deze eerste regels teruglas, 

vond ik het hard klinken. Was het 

echt zo erg? Navraag bij mijn broers en 

zussen resulteerde in een unanieme 

bevestiging; ze was geen keukenprinses.

Nu had ze het ook niet makkelijk. We 

spreken over een arbeidershuisje aan 

de rand van Gouda, in de schrale jaren 
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vijftig. Mijn moeder kreeg uiteindelijk 

zeven drukke kinderen en had een 

echtgenoot die er alleen was als hem dat 

uitkwam. Het kwam hem vaak niet uit 

en dan was er - tja - ook geen geld. Het 

vullen van zeven hongerige monden, 

driemaal daags, elke dag weer, moet 

voor mijn moeder een grote zorg zijn 

geweest. In hedendaagse termen zou 

je ons gezin misschien disfunctioneel 

noemen, maar dat is niet eerlijk, want 

mijn moeder is er altijd voor ons 

geweest. En ook al was er te weinig geld 

en kenden we geen luxe of overvloed, 

echte honger heb ik nooit geleden. 

Er was altijd te eten. 

Dit is eigenlijk een soort mosterd-na-

de-maaltijd-dankbaarheid, want mijn 

moeder heeft nooit iets gemerkt van 

enige waardering onzerzijds. Wat op 

tafel kwam werd in recordtijd naar 

binnen gewerkt. Nimmer een woord 

van dank of waardering, ook niet in die 

spaarzame gevallen dat het wél lekker 

was. Zal de gemiddelde maaltijd een 

kwartiertje hebben geduurd? Ik sluit het 

niet uit. Eten moest vlug, want buiten 

lokte het avontuur. Er stond een stelletje 

straatschoffies ongeduldig te wachten 

om een hut af te bouwen of te gaan 

vliegeren. Snel naar binnen schrokken 

dus, die hap. Opvreters noemde Ma ons. 

En dat waren we. 

Termen als ontbijt, lunch, diner, dessert 

waren voor de gesitueerden. Wij aten 

brood of warm. We lepelden onze soep 

naar binnen en schepten in hetzelfde 

bord de aardappelen, groente en vlees. 

Jus in een kuiltje in het prakkie. Het 

toetje heette pap en ging in hetzelfde 

bord. Er werd niet bij gedronken.

Dan was er de keuken. Of wat daar 

voor doorging. Een koudwaterkraan, 

een petroliestel en een tweepitter op 

gas die draaide als er munten in de 

gasmeter waren gegooid. Pannen met 

te dunne bodems. Geen oven, koelkast, 

kruidenrek of kookboeken. Nauwelijks 

specerijen en andere ingrediënten. 

Van alles wat er in die naoorlogse 

jaren al wel was, kocht mijn moeder 

noodgedwongen de goedkoopste 

kwaliteit.

Er waren meer gezinnen in vergelijkbare 

omstandigheden, maar daar kwam vaak 

wel een smakelijke maaltijd op tafel. 

Hoe kon het dat bij ons de oliebollen 

mislukten, niet een keer, maar altijd? 

Dat de erwtensoep aanbrandde en de 

melk overkookte? Als we aardappelen-

met-kaas aten trof alleen de geluksvogel 

een klont kaas op z’n bord, de anderen 

kregen kale aardappelen. Waarom 

werden de bruine bonen nooit lang 

genoeg geweld, zodat ze altijd te hard 

waren? Bruine bonen met spek en 

stroop: ik verheugde me er altijd op, 

maar het viel zo vaak tegen.

Had mijn moeder helemaal geen 

kooktalent? Jawel, ze kon pannenkoeken 

bakken. Enorme stapels, gebakken op 

Nimmer een woord van 

dank of waardering, ook 

niet in die spaar zame 

gevallen dat het wél 

lekker was
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Kees met moeder, broers en zusje in 1950
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het cokeskacheltje in de woonkamer. 

Soms met appel of spek, meestal gewoon 

alleen maar pannenkoek. Ook was ze 

terecht trots op haar geheime recept 

voor stoofpeertjes. En ik was dol op haar 

eigengemaakte babbelaars.

Ik ben van 1947. De welvaart van de 

latere jaren vijftig brachten enorme 

veranderingen in huis. Mijn vader was 

meer thuis en begon goed te verdienen. 

Er kwam televisie, een auto, een koel-

kast. Een wc die je kon doortrekken en 

ook een douche. Eindelijk hoefde ik niet 

meer in de teil. Als jongste van de eerste 

vijf kinderen (het kleintje op de foto ben 

ik) zat ik altijd in het vuile, grijze van 

mijn voorgangers, keteltje warm water 

erbij en dan ging het best nog wel. 

De kolenkachel maakte plaats voor 

de gashaard. De mensen begonnen op 

vakantie te gaan. In het voorjaar kwamen 

op zondagmiddag de auto’s terug van de 

bollenvelden met bloemenslingers op 

de motorkap.

Bij ons in Gouda ratelden elke 

donderdagochtend de paardenwagens 

van de boeren voorbij, volgeladen met 

volvette boerenkazen. Geen spannender 

sport er aan te gaan hangen en zo mee 

te liften naar school. Als de boer je in 

de gaten had, sloeg hij met de zweep 

naar achteren. Ik heb de littekens nog 

op mijn vingers staan. Maar de auto 

drong zich op en verdreef het beeld en 

geluid van de paardenkar uit de straat. 

De stoeten koetsjes, voor huwelijken en 

begrafenissen, verdwenen geruisloos.

Een geluid dat ook verstierf was dat 

van de deurbel, en wat ging die vroeger 

vaak. Bijna alle aankopen werden aan 

de deur gedaan. De bakker, melkboer 

en groenteboer kwamen dagelijks. De 

huisbaas haalde elke week persoonlijk 

de huur op. De schillenboer en de 

voddenboer belden met regelmaat aan. 

En dan al die andere mannen aan de 

deur, die ergens geld voor wilden. 

De krantenman, de kolenboer, het 

ziekenfonds, de orgelman, de olieboer, 

allerlei collectes, de scharensliep, de 

begrafenisverzekering. Mijn favoriet was 

Jan, de eierboer, die je altijd kon zien 

rondfietsen met twee overvolle emmers 

eieren aan zijn stuur. Om extra indruk 

op ons te maken, maakte hij vervaarlijk 

slingerende bewegingen, maar nooit heb 

ik hem een ei zien breken.

Ons schrale thuismenu vulden wij zo 

inventief mogelijk aan. Appeltjes jatten 

was een favoriete sport. Werd je gepakt 

dan kreeg je klappen. Eerst van de 

boomgaardeigenaar en daarna van het 

thuisfront. De buurtagent regelde zijn 

kwesties met ons ook vaak met een ferme 

tik. We zwommen de Breevaart over naar 

de groenteveiling en vulden daar onze 

zwembroeken met wortelen en tomaten. 

Het gaf niet dat je wat verloor op de 

terugweg want er bleef genoeg over. We 

hielpen de boeren en tuinders een paar 

uur met aardbeien of bonen plukken, 

of met uien rapen en kregen dan altijd 

wel een zak of mand eetbaars mee. We 

brachten de geit naar de bok of veegden 

de vloer bij de bakker. De beloning was 

een zak vol snippers van echte Goudse 

stroopwafels. En we visten. We maakten 

onze eigen hengel en brachten dan 

meestal een maaltje vis of paling thuis.

De natuur was uitbundig aanwezig. 

Als de meester in het voorjaar ‘s morgens 
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om stekelbaarsjes of salamanders 

vroeg voor het aquarium, dan kreeg hij 

die ‘s middags van meerdere kanten 

aangeboden. We verzamelden eieren 

uit nesten van zoveel mogelijk soorten 

vogels. Eieren met een naald onder en 

boven doorprikken en uitblazen. Toen 

mocht dat allemaal nog.

Onze kleine achtertuin leverde allerlei 

groente op, veel wortelen, aardappelen 

en ook bessen. Soms hadden we kippen, 

dan weer postduiven. Mijn vader deed 

mee aan duivenvluchten en minder 

goed presterende duiven gingen in de 

pan. We hadden ook konijnen, maar die 

aten we niet. Ik heb geen idee waarom. 

Het voordeel van kind zijn in een arm 

gezin is, dat je je veel eerste keren 

herinnert. Ik weet nog goed hoe mijn 

eerste banaan smaakte, mijn eerste 

kroket, mijn eerst patatje met, mijn 

eerste biefstuk. Zulke smaakprimeurs 

raak je nooit meer kwijt. De komst van 

de chinees en de snackbar betekende in 

ons gezin de eerste kennismaking met 

eten dat niet uit eigen keuken kwam. Het 

werd al snel gewoon; chinees halen op 

vrijdag en naar de patatboer op zondag.

Uit eten? Met mijn ouders heb ik nooit 

in een restaurant gegeten, of bij anderen. 

Ik had nauwelijks tafelmanieren toen 

ik het huis verliet. Ik was 21 en ging op 

huwelijksreis. Drie dagen Valkenburg, 

aangeboden door mijn baas. De eerste 

avond in het restaurant werd ons vis 

geserveerd. Toen de ober informeerde of 

alles naar wens was, klaagde ik dat mijn 

mes niet scherp was. 

‘Dit is een visbestek, meneer, dus dit is 

een vismes,’ legde de ober uit.

‘Dat kan zo zijn, maar ik vind het bot.’ 

Een minuut later legde de ober, met een 

stoïcijns gezicht, een gewoon mes bij me 

neer.

Er zijn vele lessen gevolgd. Ik heb het 

in mijn leven veel beter gekregen dan 

mijn arme moeder, ik heb het zelfs beter 

gekregen dan ik ooit voor mogelijk had 

gehouden. En natuurlijk weet ik nu dat 

je wacht tot iedereen zijn eten voor zich 

heeft staan, hoe ik mijn wijnglas moet 

vasthouden en herken ik de geur van een 

truffel.

Een enkele keer als ik aan tafel ga, met 

fonkelende glazen en goed gezelschap, 

denk ik even aan toen. Aan de scènes 

die ik veroorzaakte door te weigeren 

haar griesmeelpap te eten, vanwege het 

vel en de klonten. Door demonstratief 

een kwartier te prakken in de hutspot, 

om ook het allerkleinste stukje harde 

aardappel tot puree te vermorzelen. 

Hoe ondankbaar ik geweest moet zijn 

in de ogen van mijn moeder. Ik had de 

Hongerwinter niet meegemaakt. De 

oudere kinderen wel en die aten alles 

op zonder klagen. Moeder had, om haar 

kinderen te kunnen voeden, op een fiets 

met houten banden naar de Veluwe 

moeten fietsen. Daar kocht ze voor te 

veel geld een zak met aardappelen, die 

op de terugtocht ook nog gestolen werd. 

Het zijn herinneringen die gepaard gaan 

met een licht schuldgevoel. Ik heb het 

haar nooit gezegd en nu kan het niet 

meer: Mam, sorry.
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Er was eens…

Om het verhaal van makgeolli te 

waarderen is wat achtergrond kennis van 

de Koreaanse geschiede nis nodig: Na 

eeuwen lang relatief vreedzaam geleefd 

te hebben, besluiten de Japanners het 

schiereiland begin twintigste eeuw te 

bezetten. Tokio wil de Koreaanse 

identiteit de kop indrukken, bijvoorbeeld 

door de productie van lokale dranken op 

basis van rijst te verbieden. Als gevolg 

hiervan worden geïmporteerd bier, wijn, 

sake en whisky populair. Na de overgave 

van de Japanners aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog is het met het 

vechten in Korea nog niet gedaan. Het 

schier eiland is nog een paar jaar toneel 

van een oorlog tussen het kapitalistische 

en communistische machtsblok. De 

vrede is tot op de dag van vandaag niet 

getekend. Er is slechts een wapenstil-

stand en de grens tussen Noord Korea en 

Zuid Korea is de strengst beveiligde ter 

wereld. En zelfs die wankelt 

voortdurend.

Om in de aanloop naar de Olympische 

Spelen van Seoul, van 1988, de eigen 

identiteit extra te stimuleren, besluit 

de Zuid-Koreaanse overheid het 

bedrijfsleven opdracht te geven vrijwel 

uitgestorven traditionele rijstdrank 

nieuw leven in te blazen. In de loop 

van de eeuw waren ze niet alleen 

uit de schappen, maar zelfs uit het 

geheugen verdwenen. Ooit bestonden er 

honderden verschillende soorten Sool, 

zoals gefermenteerde dranken op basis 

van rijst heten. Iedere regio had zijn 

eigen recept. 

Brouwerij Kooksoongdang pakt de 

handschoen op en besluit met hulp 

van de overheid opnieuw Sool te 

sake
Makg  eolli

de andere 

tekst Henri Reuchlin 
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Makg  eolli
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produceren. De bekendste heet Bek Se 

Ju, een heldere rijstdrank met kruiden. 

Volgens overlevering is Bek Se Ju zo 

gezond dat je er honderd jaar oud 

van kunt worden. Kooksoongdang 

heeft speciaal voor Bek Se Ju een 

restaurantconcept uitgewerkt dat over 

het hele land is uitgerold. Opvallend 

is de entree, die er uit ziet als een 

uitvergrote versie van het logo.

De leukste sool van het land is makgeolli 

(spreek uit makkoelie). Het is een 

eenvoudige boerendrank, gemaakt van 

rijst met 6 tot 7% alcohol. Het had door 

de amateuristische manier van brouwen 

de naam een koppijndrank te zijn, maar 

is inmiddels beroemd om zijn gezonde 

eigenschappen, zeker voor koude dagen 

en als het regent. Het is weer helemaal 

cool om deze oude boerendrank te 

drinken bij jonge studenten van Seoul 

Het proces om makgeolli te maken, 

is tamelijk simpel. Ze zetten onge-

kookte rijst aan met een speciale 

schimmelcultuur, die nuruk heet. Nuruk 

zet het zetmeel om in suikers. De brei die 

zo ontstaat, laat men vergisten. Vroeger 

gebeurde dat in grote aardewerkpotten. 

De grootte van de pot is een maat 

voor de rijkdom van de familie. De 

alcoholhoudende drank die zo ontstaat, 

laat men uitlekken op een zeefdoek. 

De manier van werken is bijna twee 

millennia oud. Volgens de overlevering 

heeft een susubori (brouwer) de kunst 

van het brouwen zelfs geïntroduceerd 

aan het Japanse hof, en staat daarmee 

aan de basis van het nu veel bekendere 

sake. Het verschil tussen makgeolli 

en sake is dat de rijst voor sake wordt 

gestoomd en geslepen en voor makgeolli 

gebruiken ze ruwe rijst. 

Het resultaat van de Koreaanse 

werkwijze is een melkwitte drank met 

een geur van appelcider en lychees. 

Het mondgevoel is anders dan wat 

wij gewend zijn, een beetje stroef en 

korrelig met een subtiele zoetzure 

smaak. De drank laat zich goed mengen 

met vruchten of andere smaakmakers. 

Makgeolli met fruit heeft wel wat weg 

van kriekenbier meets yoghurt. 

De meeste commerciële varianten zijn 

gepasteuriseerd, de ongepasteuriseerde 

laten zich minder makkelijk 

transporteren, maar zijn wel 

smaakvoller. Vanwege het depot 

moet je de drank van te voren goed 

schudden. Het komt in lelijke plastic 

literflessen of in blik op de markt, 

dus aan de presentatie mag nog wel 

wat gebeuren, wil de drank ook in het 

buitenland doorbreken. Die flessen 

komen overigens in restaurants en bars 

niet op tafel, maar wordt geschonken 

uit een glazen karaf in eenvoudige 

stenen of glazen kommetjes. In een 
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andere bar krijgen we het aangeboden 

in een gebutste aluminium theepot, als 

avondthee. 

Het inschenken is omgeven met rituelen. 

Ten eerste schenk je nooit je eigen 

kommetje in. Voor vreemden en ouderen 

houd je de karaf met twee handen vast. 

De ander doet dat ook met zijn kommetje. 

Onder vrienden is het schenken met 

één hand voldoende. Traditioneel eten 

Koreanen er pannenkoeken met lente 

ui, garnalen en sojasaus bij. De zoute 

vettigheid van het eten vindt bij de 

zuurzoete frisheid van de drank een 

prachtige tegenstelling. Het is als Yin en 

Yang, het symbool dat ook de Koreaanse 

vlag siert. Net als makgeolli is ook bij het 

eten samen delen het parool. Het gerecht 

staat midden op tafel, terwijl iedereen 

met zijn eetstokjes stukjes pannenkoek 

los scheurt. 

In een kleine brouwerij in Seoul zien 

we naast ons een stelletje een beetje 

schutterig met elkaar omgaan. Hij 

schenkt haar met twee handen in. Na 

de eerste liter rijstbier durft hij het met 

één hand aan. Zij blijft het kommetje 

met twee handen vasthouden. Daarna 

geeft hij haar de karaf en schenkt zij 

zijn kommetje met twee handen in. Zo 

ontvangt hij ook. Na de tweede liter is 

één hand voor beide voldoende. Het zal 

wel een mooie avond worden. 

Een vrijgevig gebaar
Napels kent een unieke traditie, een mooie, waardevolle volksgewoonte; de 

caffè sospeso, de uitgestelde koffie. Wanneer een Napolitaan blij en gelukkig is, 

om welke reden dan ook, bestelt hij een caffè sospeso. Hij betaalt twee kopjes 

koffie, maar ontvangt er slechts één. De tweede koffie is bestemd voor een 

volgende klant. Die kan aan de barman vragen of er nog een koffie in de wacht 

staat om deze vervolgens op de gezondheid van de eerste klant drinken. Het is 

alsof je de rest van de wereld een espressootje aanbiedt, een simpele en toch 

bijzondere daad van samen delen. Aanstekelijk als uiting van voorspoed en 

vrijgevigheid. De kracht van een eenvoudig gebaar…
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jicht 
Snoepjes tegen
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Serendipiteiten zijn zaken die 
per toeval gevonden worden. 
Eerst zijn ze er niet en door een 
draaiing van het lot even later 
wel. Zoals, bijvoorbeeld, het 
Haagse Hopje. De Enige echte 
Rademaker’s Haagsche Hopjes 
komen tegenwoordig uit 
Cremona, in Noord-Italië. Dat 
valt een beetje tegen. Leuker is 
het antwoord op de vraag waar 
ze oorspronkelijk vandaan 
komen. 

tekst Pek van Andel

M.R.van der Kroft schrijft in Een baron 

in koffie 1792-1992 Haagsche hopje: Het 

overmatige koffiegebruik van Hendrik 

Hop werd wellicht veroorzaakt doordat 

hij aan jicht leed. Koffie was in die tijd 

een soort medicijn tegen deze kwaal. 

Het was winter en de Baron had, zoals 

ieder mens dat wel eens heeft, een flinke 

kou opgelopen door het gure weer. Zo 

dronk hij na het avondeten zijn kopje 

mokka met room en suiker. In dit geval 

deed hij er wat meer suiker in, menende, 

dat dit beter zou zijn voor zijn kwaal. 

Hij scheen er evenwel niet veel trek in 

te hebben, want hij liet de helft staan en 

zette het kopje bij de warme haard en 

vergat het verder op te drinken. Maar 

wat was er die nacht mee gebeurd? 

Tot zijn verbazing bemerkte hij de 

andere morgen dat het restant in het 

kopje een dikke massa geworden was, 

hetgeen hem bij het ontbijt heerlijk 

smaakte en een uitstekend middel bleek 

te zijn tegen zijn catarre. 

Hij ontbood de dichtstbijzijnde 

suikerbakker, die hij informeerde en 

tevens vroeg of hij niet een bonbon met 

die overheersende koffiesmaak kon 

maken, zodat hij zijn juist ontdekte 

versnapering niet zou hoeven te missen. 

Deze suikerbakker was Th.van Haaren, 

die zijn zaak dreef aan de overzijde 

van het Heerenlogement aan de Leidse 

Wageveer op het Voorhout. 

Van Haaren zal bij wijze van geste 

voor zijn adellijke klant deze brok 

hebben gemaakt. Daarbij natuurlijk niet 

wetende dat hierdoor de grondslag werd 

gelegd van het nu zo bekende Haagsche 

Hopje. (p.22-23)

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar



42

Elk voorbeeld van serendipiteit begint 

per definitie met een verrassende 

waarneming, waarna het al dan niet een 

eigen leven gaat leiden, zoals bij wat nu 

het Haagsche Hopje heet. Maar of het 

verhaal nu authentiek of apocrief is: Si 

non è vero, è bien trouvato (Als het niet 

waar is, is het mooi gevonden).

Haagsche Hopjes doen denken aan 

de Bêtises de Cambrai (bêtise is een 

stommiteit). Dat zijn pepermunt-

snoepjes, die hun naam te danken 

zouden hebben aan een bereidingsfoutje 

van rond 1880 van een leerling 

chocolatier. De bakker, Jules Despinoy, 

zou ze afgekeurd en weggegooid hebben, 

maar de bewoners van Cambrai hadden 

de zogenaamde misbaksels al geproefd 

en verfrissend gevonden. Zo groeide de 

fout uit tot de specialiteit van Cambrai 

die sinds 1992 op de lijst staat van 

culinaire erfgoederen van Nord-Pas de 

Calais, de noordelijkste provincie van 

Frankrijk. De striphelden Asterix en 

Obelix kochten in De ronde van Gallia, 

Bêtises in Cambrai om te bewijzen dat 

ze er geweest waren, en maakten het 

snoepje zo wereldbekend. 

Engels drop (Liquorice, of licorice 

allsorts) stamt uit Sheffield, Engeland. 

Het verhaal wil dat Charlie Thompson, 

een vertegenwoordiger in drop, in 1899 

een dienblad met dropmonsters liet zien 
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aan een klant in Leicester. Hij liet het 

blad vallen en veegde de verschillende 

soorten drop bij elkaar. De klant was 

verrukt van het onbedoelde resultaat. 

George Bassett&Co is het mengsel toen 

gaan maken en verkopen. Handelaren 

in het Engelse drop gebruikten dit 

scheppingsverhaal als parmantig 

verkooppraatje.

De Frisbie Baking Company (1871-

1958) in Bridgeport, Connecticut, ten 

noordoosten van New York, bakte 

Frisbie’s pies, die geliefd waren, omdat 

je de bakbodems ervan ver van je af 

kon zeilen, door ze zó weg te gooien, 

dat ze om hun as draaiden, als tollen. 

In 1948 zijn Walter Morrison&Warren 

Franscioni een plastic versie van 

deFrisbie gaan maken, die nog verder 

en nauwkeuriger vloog dan de blikken 

taartbodems. Frisbee golf is inmiddels 

een officiële sport.

Zelf heb ik ook een snoepje op mijn 

naam staan. In de wetenschappelijke 

literatuur stuitte ik op de Celtic stone. 

Die is ooit ontdekt door een archeoloog, 

die een steen vond in de vorm van 

een bootje, die een wonderlijk gedrag 

vertoonde. Veel later vond ik ze in de 

winkel van het wetenschapsmuseum 

in Miami. Anita van Dijk maakte 

een gietvorm en het lukte haar om er 

chocolade stenen van te maken. Ik noem 

ze Ezinger draaikontjes. 

 

Wat deze snoepjes gemeen hebben 

is, dat het serendipiteiten zijn: bij de 

kontjes en bakbodems is het wonderlijke 

gedrag bij toeval ontdekt, bij de 

Bêtises en de Hopjes is de smaak ervan 

onbedoeld geboren en bij Engels drop 

werd de schoonheid van het mengsel 

bloot gelegd door onhandigheid. Zo gaat 

dat met serendipiteiten.
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Hot  pot 
Alles draait in Hongkong om eten, binnenshuis en buiten de deur. 
De metropool in het zuiden van China, met een rijk verleden als 
Britse kroonkolonie, kent een ontelbaar aantal restaurants, 
hoofdzakelijk Chinees, al is elke andere cuisine van naam aanwezig. 
Bouillon ging er niet heen voor pasta of steak, maar voor het echte 
Chinese eten. Een ronde langs eenvoudig èn chique.
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Op de menukaart bij Kwan Kee 
staan de kikkerbillen vermeld 
als edible frog. Een nogal over-
bodige omschrijving, want in 
een restaurant zijn alle gerecht-
en eetbaar, toch? De ober moet 
het antwoord op deze vraag 
schuldig blijven. Het Engels 
van de beste man is beroerd. 
Fred Cheng, de tolk, legt uit: 
‘In Chinese karakters staat er 
alleen kikker, maar in het 
Engels hebben ze er eetbare 
kikker van gemaakt, vandaar.’ 

Hot  pot 
Hongkong

tekst Lolke van der Heide

45

In de Chinese cultuur geldt elk beestje 

als potentiële maaltijd. Kwan Kee is een 

eenvoudig, wat rommelig etablissement, 

gespecialiseerd in Kantonese claypot 

rice. Het is een combinatie van rijst 

met meerdere soorten vlees. Een rond, 

ongeglazuurd aardwerken potje wordt 

eerst enige tijd ondergedompeld in 

water en daarna, met de rijst onderin en 

de overige ingrediënten er bovenop, op 

een houtskoolvuur verwarmd. Ik heb 

gekozen voor kip en gepreserveerde 

eend. 

De twee soorten gevogelte vormen een 

geslaagde mix, al blijft het een gehannes 

om met stokjes het vlees van de botten 
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weg. Hot pot is vooral bedoeld voor de 

sfeer. Chinezen zijn familiemensen en 

op deze manier zit iedereen om de tafel. 

Gezelligheid kent wel zijn prijs want 

een maaltijd bij Hotpot Instinct kost 

omgerekend 25 euro per persoon. 

Zijn er in Hongkong restaurants 

met Michelinsterren? Ja meer dan 

zestig, al bevindt zich onder de vier 

restaurants met drie sterren maar één 

Chinees, naast twee Franse en één 

Italiaan. Betekent dit dat Chinese 

koks wél goed kunnen koken, maar 

dat de meesten net niet de top kunnen 

halen? Flora Fong, woordvoerster van 

tweesterrenrestaurant Ming Court, 

bestrijdt dit. Ze wijst erop dat Michelin 

sterren pas sinds 2009 in Hongkong zijn 

neergedaald. Van de dertien restaurants 

met twee sterren zijn er acht Chinees/

Kantonees en het zelfde zien we bij het 

één sterren segment. Fong: ‘We moeten 

nog veel leren, maar dat komt goed.’ 

Over smaak kan ook worden getwist, 

denkt Fong. Oost en west zitten niet 

altijd op één lijn. In de Chinese keuken 

is textuur heel belangrijk en zijn de 

gerechten over het algemeen wat lager 

op smaak, wat wij in het Westen flauw 

noemen. Neem in beslag gefrituurde 

kippentenen, vlees zit er niet aan, 

alleen vel, kraakbeen en botten om af 

te kluiven. Voor Chinezen niettemin 

een delicatesse, het gaat hen puur om 

de beleving, het krakende gevoel in de 

mond.

Tijd om Ming Court, gevestigd in het 

Langham Place Hotel in Kowloon uit 

te proberen. Van de keizers geen spoor 

meer, maar het eten van Ming zou aan 

het hof niet hebben misstaan. Chef 

te krijgen. De handen moeten er aan te 

pas komen, maar waar zijn de servetten? 

Ober via Fred: ‘Die hebben we niet 

hier, wacht ik haal de rol wc-papier wel 

even.’ Wie zijn potje helemaal leeg eet, 

vindt op de bodem een vastgekoekte 

bruine korst rijst, een niet te versmaden 

lekkernij. Een kleipotje kost bij Kwan 

Kee tussen de 45 en 60 Hongkong dollar 

(4 tot 6 euro) en daar willen we wel een 

keer voor terugkomen.

Claypot cooking moet je niet verwarren 

met hot pot, de Chinese vleesfondue, 

waarbij de ingrediënten niet in olie 

bakken, maar koken in bouillon. Veel 

minder vet en machtig en veel gezonder. 

Ga maar eens proeven bij Hotpot Instinct 

in Causeway Bay op Hongkong Island. 

Onder Chinezen is de hot pot erg gewild, 

vooral in de koelere wintermaanden. 

Het restaurant zit dan ook helemaal vol. 

In het midden van elke tafel staat een 

grote metalen pot met kokende bouillon, 

op een rechaud. Er om heen liggen 

verse groenten, vlees, vis, dumplings 

en noedels. Op een dienblad kleine 

schaaltjes met knoflook, chili, sojasaus 

en sesampasta. En fonduen maar! De 

Chinezen klokken er halve liters bier bij 

Neem in beslag 

gefrituurde kippen-

tenen, vlees zit er niet 

aan, alleen vel, kraak-

been en botten om af te 

kluiven
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Tsang Chiu King is een fusion kok, 

enkele gangen zijn typisch Chinees 

en andere een kruising met Westers 

koken. Zoals het voorgerecht, een mooi 

taartje van koude zijden tofu, voorzien 

van een heus flinterdun blaadje goud, 

geflankeerd door strepen zwarte 

truffelcrème. Een smakelijk plaatje. Wat 

volgt zijn twee klassieke dumplings, 

goed te eten, maar niet heel bijzonder. 

Voorafgaand aan het hoofdgerecht 

serveert Ming Court een consommé 

van kippensoep met bamboo pith en 

matsutake (twee soorten paddenstoel), 

geserveerd in een doorzichtig theepotje. 

De soep heeft een rijke, aangename geur 

en smaak. Het hoofdgerecht, een pakje 

van Australisch rundvlees met opnieuw 

truffel, valt daarna wat tegen. Een van de 

toetjes maakt veel goed: een koud soepje 

van mango, kokos en sagocrème. Een 

couvert bij Ming begint bij 50 euro.

Sterk punt in Ming Court is de zoektocht 

naar een combinatie van Chinese 

gerechten en wijn. In de Chinese traditie 

wordt bij het eten geen wijn van druiven 

gedronken, maar thee, bier, rijstwijn 

of sterke drank. Maar wijn heeft in de 

Chinese wereld een enorme vlucht 

genomen. Niet alleen zijn Hongkong 

en de andere steden in China groot-

importeurs van wijn uit Europa en 

Australië – met een voorkeur voor 

topwijnen – ook de lokale verbouw van 

druiven, bedoeld voor wijnproductie, 

neemt sterk toe. 

Bij Ming Court laat Zachery Yu, de 

sommelier – hier wine boy – enkele 

Chinese wijnen proeven. De chardonnay 

van Tasya’s Reserve en de cabernet 

sauvignon van Chairman’s Reserve 

zijn niet verkeerd. Maar Yu’s ogen gaan 

pas schitteren als er een fles maotai op 

tafel komt. Dit Chinese gedestilleerd, 
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gebrouwen van sorghum, was met 

minimaal 53 procent alcohol voorheen 

een bijtend goedje voor de keel. ‘Daar 

is verandering in gekomen, proef 

maar’ zegt Yu. Hij trekt een fles vintage 

maotai open en schenkt kleine glaasjes 

in. ‘Veel zachter en toch met hetzelfde 

alcoholpercentage.’ Dat klopt allemaal 

wel, maar 50 procent blijft een heleboel, 

dat merk je snel genoeg.

Vier dagen in Hongkong levert 

een caleidoscoop op aan culinaire 

indrukken. Neem de talloze 

voedselmarkten, met groente en 

fruit, visvrouwen die de koppen van 

levende paling hakken, gedroogde vis 

in alle variaties, kruiden, noedels, van 

alles. Ga naar Lung Mun Seafood in 

de kleine vissershaven Lei Yue Mun 

van Kowloon, waar je de vis die je wilt 

verorberen aanwijst in grote aquaria. 

Maar sla Hung Lee niet over, heel lekker 

en heel goedkoop. Ze noemen het 

een congee-restaurant. Congee is een 

glibberige rijstepap. Op de kaart staan de 

combinaties die je er mee kunt maken. 

Zoals Thousand Year Eggs sampan style, 

op basis van eendeneieren die enkele 

maanden in houtskool en ongebluste 

kalk hebben gelegen, In de dikke brij 

drijven stukken groenig ei, pinda’s en 

gesnipperde lente-ui. Bij de congee 

wordt deep fried breadgeserveerd, een 

soort langwerpige oliebollen, waarmee 

je in de pap kunt roeren, om het zo op te 

slurpen. Heerlijk, voedzaam en het kost 

maar twee euro.

Kappertjes
De bloem van het kappertje is mooi, terwijl de struik waarde bloem groeit, lelijk, 

ruw en droog is. Op Salina ging ik op bezoek bij een boer, eigenaar van een 

kappertjesplantage. Het was een grote, kromme man, met dikke eeltige handen, 

zijn gezicht donker verbrand door de Siciliaanse zon. Vriendelijk was hij niet, 

eerder sarcastisch en zuur. Zijn huis was een van de laatste van het dorp, klein en 

donker, op de rotsen. Alleen een beetje gras voor de deur en daarna een afgrond en 

de onrustige zee. In een van de kamertjes stonden drie vaten, vol met geurige 

ongeopende bloemknopjes, bedekt door zout. Het was alles wat die boer had, zijn 

kappertjes. De jagende wolken, de wind, het geluid van de golven… ik liet me 

ontvoeren door de eenvoud, ver weg van alles, de natuur, het oerleven, de zee en de 

grond. Ik zei dat tegen die boer. Hij keek me aan met een strenge blik en zweeg. 

Toen zei hij, met geknepen lippen: ‘Ik hoor altijd hetzelfde van jullie. Het is niet 

zoals je denkt, jongen. Hier is het leven hard en wreed. Als je het hier zo mooi vindt, 

waarom verlaat je jouw leventje niet? Kom je hier wonen en in de grond werken? 

’Er viel een stilte en ik kon de eenzaamheid herkennen. Het was tijd om de 

kappertjes af te rekenen en te vertrekken.
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Commerciële banken mogen in Schotland en Noord-Ierland hun eigen bankbiljet ten 

drukken. Als de Old Bushmills Distillery in 2008 het vierhonderdjarig bestaan viert, 

geeft de Bank of Ireland het een plaatsje op hun nieuwe vijfpondbiljet. 

bankbiljet
Whiskey

op een 

tekst Els Spanjer

‘Onze master blender Helen 

Mulholland stelde dat jaar een speciale 

blend van graan- en single malt whiskies 

samen, de 1608 Anniversary Edition. 

Hij is afgeleid van onze bestseller 

Bushmills Original. Nieuw was het 

gebruik van Crystal mout als basis in 

een wat afwijkend distilleerproces. 

Het kenmerkende karakter van 

Bushmills Original kreeg daardoor 

een uitzonderlijke zachtheid. In drie 

jaar tijd sleepte de 1608 flink wat 

gouden medailles in de wacht’, vertelt 

oudgediende Martin Keenan die met wat 

collega’s jaarlijks zo’n honderdduizend 

bezoekers rondleidt. 

Bushmills afficheert zich al jaren als 

de oudste distilleerderij in Ierland. De 

roots gaan terug tot 1608. Eeuwenlang 

proberen de Engelsen de Keltische 

provincie Ulster onder de duim te 

krijgen. Pas in 1603 lukt dat. Maar 

een paar jaar later breekt er weer een 

opstand uit. Koning James I heeft er 

schoon genoeg van. Met behulp van de 

Londense gilden start hij een ingrijpend 

kolonisatieproces, het begin van alle 

ellende in Noord-Ierland. Engelse en 

Schotse protestanten krijgen land en 

allerlei privileges. Zo ook Sir Thomas 

Phillips. Hij koopt een zesjarig monopolie 

om aqua vitae, of uisce beatha in het 

Keltisch, te distilleren. 

‘Op zich was alcohol stoken in 

Bushmills niets bijzonders. Op zo’n beetje 

iedere boerderij stond wel een keteltje te 

pruttelen. Uisce beatha was net zoiets als 

boter maken en weven: huisnijverheid. 

Ideaal om overtollig graan te verwerken 

tot een drank die niet bederft en die je 

makkelijk kunt verhandelen. Het goedje 

werkte bovendien prima tegen allerlei 

kwalen als je je er mee insmeerde of het 

doorslikte’, legt Martin uit. 

In de volgende twee eeuwen verandert 

er bijna niets. Tot Hugh Anderson in 

1784 officieel deBushmills Old Distillery 

Company opricht. Echt in het nieuws 

komt het bedrijf pas in 1885, als de boel 

tot de grond toe afbrandt en in 1889 

als men op de wereldtentoonstelling 

in Parijs – die van de Eiffeltoren – de 
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bankbiljet
enige gouden medaille wint. Het fin-de-

siècle is een gouden tijd voor whiskey. 

Bushmills wordt overzee zo populair 

dat een eigen stoomschip, SS Bushmills, 

het vloeibaar goud naar New York, 

Philadelphia, Singapore, Hong Kong, 

Shanghai en Yokohama brengt. Tijdens 

de Amerikaanse drooglegging blijft 

Bushmills distilleren. Als er in 1933 een 

eind komt aan de Prohibition kan het de 

grootste partij whiskey verschepen die 

ooit een Ierse haven heeft verlaten. 

In 2005 koopt Diageo de distilleerderij 

voor tweehonderdvijftig miljoen euro van 

Pernod Richard. De drankengigant van 

o.a. Guinness, Talisker, Johnny Walker, 

Vat 69, J&B, Baileys, Smirnoff, Ketel One 

wodka, Captain Morgan rum en Piat d’Or 

wijn gooit al zijn marketingkennis en een 

investering van zo’n twaalf miljoen euro 

in de strijd om in zes jaar tijd de productie 

te verdrievoudigen. ‘We kregen nieuwe 

flessen en een opgefriste huisstijl. Dat 

moest het ingedommelde merk weer 

volop onder de aandacht brengen. Onze 

Master Distiller Colum Egan zorgde dat 

alleen topkwaliteit raw spirit uit de 

koperen ketels stroomde. Wij distilleren 

drie keer, in Schotland doen ze dat 

maar twee keer. Het alcoholpercentage 

van de raw spirit schommelt rond de 

vijfentachtig procent. Dat brengen we 

terug naar 50-60% cask strength voor 

we het distillaat minimaal drie jaar in 

Amerikaanse, eikenhouten Bourbonvaten 

opslaan. Vaten zijn van cruciaal belang 

voor de smaak. Onze Master Blender 

Helen Mulholland is een expert. Ieder 

jaar vliegt ze naar Spanje en Portugal om 

oude Madeira-, Oloroso sherry-en tawny 

portvaten te selecteren. Als de whiskey 

een paar maanden in zo’n vat heeft 

gezeten, krijgt het een heel eigen smaak. 

Helen heeft die vooral nodig voor haar 

16 en 21 jaar oude single malt whiskey’, 

vertelt Martin. 

De inspanningen hebben sinds 

2005 geresulteerd in bijna honderd, 

overwegend gouden medailles op de 

grote World Spirits wedstrijden.
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‘Uitbuiken’ uit Walking Dinner van Wouter Gresnigt
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Wor sten 
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Nu in de Nederlandse restaurants op bijna iedere kaart de worst 
weer terug is, kan ik met een gerust hart op reis. In ons land is de 
worst jarenlang weggedrukt als iets onnozels, die kon je maar 
beter niet eten. Te vet, te zuur en te zout. De HEMA-worst is 
jarenlang zo’n beetje de worst aller worsten geweest en dat is 
veranderd. 

Wor sten 
waar je prijzen mee wint

tekst Fredie Beckmans

Ze maken hier te lande weer kwaliteits-

worsten, die zich niet hoeven te 

schamen voor hun inhoud en met gemak 

in toprestaurants hun weg vinden. 

Ik heb de deur van mijn worst-labora-

torium achter me dicht gedaan en 

ben met mijn koffer de wijde wereld 

ingetrokken. Op die koffer heb ik 

een logo geschilderd: Worstclub 

Mondial. En na een jaar Berlijn, een 

half jaar Londen en nu alweer twee 

jaar Zwitserland, heb ik van mijn 

leven nog niet zoveel worsten gezien 

en gegeten. Tussendoor ook nog door 

Afrika gezworven. Heb daar behalve de 

leverworstboom geen worsten gezien. 

Ja goed eentje dan, in Botswana, op 

de grill. Een Zuid Afrikaanse Boeren 

Braaiwors. Zonder T, maar met de smaak 

van onze braadworst.
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Tijdens mijn nu bijna vier jaar durende 

zwerftocht door Europa heb ik vaak 

gedacht aan het verhaal van Carl 

Friedrich von Rumohr, die in 1823 

heeft beweerd dat je overal ter wereld 

biefstuk kunt eten en dat die overal 

hetzelfde smaakt. Een worst smaakt 

in ieder dorp of stadje anders. Overal 

verschilt de verhouding tussen vlees, 

vet en kruiden. Hier in Zwitserland 

heb je worsten waar aardappel of witte 

kool in zit. Er zijn er zelfs die lang 

of kort in een marinade van sterke 

drank hebben gelegen en ook lekkere 

paardenworsten. In Engeland is me 

de enorme hoeveelheid verschillende 

soorten en maten verse braadworsten bij 

slagers en supermarkten opgevallen. Ze 

smaken ook allemaal een beetje anders. 

Het altaar van de Duitse worst hoef ik 

hier niet te bezingen en te aanbidden, 

samen met Frankrijk en Italië superieure 

Worstlanden. 

Gelukkig heeft Nederland nog net op 

tijd de weg terug naar de goed en gul 

gevulde darm gevonden. Het zal je maar 

overkomen dat je geen worsten meer 

maakt. Van Afrikaanse landen kan ik het 

begrijpen, te warm, te tropisch, te veel 

vliegen en te veel ziektes. 

Toch gek dat er een Duitse stad is, die 

zijn worst ontkent. Darmstadt, die 

naam hoef je alleen maar te vullen 

en toch hebben ze er geen eigen 

worst. Wel een Worstbaron. Met een 

omgebouwde scootmobiel reist een 

Iraanse braadworsten-specialist 

door het darmstadje en verkoopt 

verschillende luxe bratwursten op even 

zo luxe broodjes en tien verschillende 

soorten mosterd. Erg lekker vind ik 

zijn braadworst met kummel en kool 

er in en een mediterrane bratwurst 

met stukjes gedroogde tomaat en rode 

peper. Deze Iraanse Worstbaron heb ik 

een tijd geleden gek gemaakt met mijn 

nieuwste creatie: de Nederlands-Duitse 

vriendschapsworst. Je neemt een schijf 

bloedworst, met een ronde vorm steek 

je in het midden een cirkel uit en in dat 

gat komt een stuk leverworst. Voilà. 

Makkelijk zat. 

Maar meneer de Worstbaron uit 

Darmstadt heb ik er niet mee kunnen 

overtuigen. Toch heeft hij me gevraagd 

een andere nieuwe braadworst te 

bedenken. Zo gezegd, zo gedaan, 

ik ben tenslotte kunstenaar. Ik heb 

de Dreifaltichkeits Wurst bedacht. 

Dreifaltich is de Duitse term voor de 

Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en 

Heilige Geest. Voor mij staat dat woord 

voor iets heel aards. Het idee dat het 

mogelijk zou moeten zijn om een worst 

met drie uiteinden te bedenken en te 

maken, is niet makkelijk, maar die 

worst is er gekomen en wordt nu getest 

op stressbestendigheid, rek, smaak en 

mondgevoel. Maar ook hoe de worst 

met drie uiteinden in de hand ligt, 

het handgevoel. Het grote gevaar is 

Het altaar van de Duitse worst hoef ik hier 

niet te bezingen en te aanbidden

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar



57

natuurlijk dat zo’n worst uit elkaar valt, 

maar een al te stevige worst is eigenlijk 

alleen geschikt om er iemand mee om 

de oren te slaan. Zacht moet’ie zijn en 

toch lekker. Voor Darmstadt geldt nu: 

afwachten wat de worst doet, of mensen 

er in durven te bijten. 

Ondertussen verbaas ik de Zwitserse 

markt met de opblaasbare worsten, die je 

een tijd geleden als zwembanden bij de 

HEMA kon kopen. Ik heb er ooit twintig 

mee naar hier genomen. Treed er mee 

op in De Grote Worsten Show en heb 

onlangs bij onze slager twee opblaasbare 

worsten geruild voor twee en halve kilo 

biologische runder schouder.

De ultieme Worsten Show zal binnen-

kort hier in het museum plaatsvinden. 

Ik heb gedacht dat wat een magnetron 

aan trilling doet met een worst, je 

ook kunt doen met jodelen. Een door-

gejodelde worst is net zo verteerbaar 

als wanneer die worst uit de magnetron 

komt. En van zo’n type worst heb je 

ook nog eens luisterplezier. Tegen 

de tijd dat hij ligt uit te hijgen van de 

vibraties, giet je er cognac overheen en 

steekt de boel aan. De door-gejodelde 

en geflambeerde worst is een van 

de hoogtepunten in mijn mondiale 

show, waar ook paardenworsten van 

gecertificeerde Zwitserse legerpaarden 

aan bod komen. Het hoogtepunt van dit 

alles is de getatoeëerde worst. Daarvoor 

heb ik een Berlijnse tatoeëerder 

uitgenodigd, die mij al helemaal vol met 

worsten getatoeëerd heeft. Hij gebruikt 

hiervoor een soort rookworsten, die hij 

eerst insmeert met ganzenvet voor een 

soepel velletje, en dan tatoeëert met 

kleurstof van gebrande suiker. Hij maakt 

prachtige motieven, maar ook, met 

hetzelfde plezier, teksten uit het publiek. 

De worsten mogen de mensen mee naar 

huis nemen. 

We hebben dat ooit in Antwerpen 

gedaan. Een beeldschoon meisje 

wilde op de worst: ‘Jean die van jou is 

lekkerder.’ Het was een verjaardags-

cadeau voor haar vriend, zei ze.

En dan breekt de grote dag aan. Ik heb 

mijn koffers gepakt om met mijn Indiase 

vrouw Rahni Kamala op familiebezoek 

te gaan. Eerst naar Delhi, daarna naar 

Darjeeling. Ik koop in het Zwitserse 

Biel nog wat cadeautjes en bezoek een 

supermarkt voor de nodige Zwitserse 

chocolade. Op de vleeswarenafdeling 

blijft mijn hart bijna stil staan. Daar ligt’ie 

zomaar, na een sluimerende zoektocht 

van zeven jaar.Ik heb het niet aan de 

grote klok willen hangen om ooit met 

een eigen versie te komen, maar dat 

hoeft nu niet meer. Zeven jaar geleden 

heb ik de worst gezien in de bergen van 

Oost Zwitserland, bij een slagerij die 

er kort daarna mee opgehouden is. De 

ronde worst bestaat dus wel degelijk nog 

steeds. Heb hem al die tijd niet kunnen 

traceren. Ronde worst? Doodeenvoudig, 

de Rondello, een worst uit het Zwitserse 

Tessin. Hoe ze hem maken, daar heb ik 

in al die jaren behoorlijk wat denktijd in 

gestoken. Morgen ga ik op wereldreis, 

maar als ik terug kom, ga ik de slagerij 

maar eens bezoeken en om uitleg vragen. 

En tegelijk mijn Dreifaltigkeitswurst 

laten zien. Naast elkaar zal het een 

uitzinnig visueel feest zijn, waarbij de 

worsten naar waanzinnige hoogten in het 

Wurstuniversum stijgen, naar de hoogste 

regionen, die van de Kampioens worsten 

waar je prijzen mee wint.
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Mang  alica
Mythe
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’Het is de olijfolie onder de dierlijke vetten’, zeggen chef koks in 
New York en Londen. ’Het zit barstensvol omega 3’, roepen ze in 
Nederland. ’Het is een Wagyu varken, kijk maar naar die 
dooradering van het vet!’ 

Mang  alica

tekst en foto’s Tom de Smet
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En waar hebben we het over? Over het 

Mangalica varken uit Hongarije. En 

de Hongaren? Die beweren trots dat 

zij als enigen ter wereld beschikken 

over cholesterolverlagend varkensvet, 

en smeren nog een snee brood met 

reuzel. Inderdaad, het wollige 

Mangalica varken, waarvan ze het vet 

bejubelen en gezondheid bevorderende 

eigenschappen toekennen, komt uit 

Hongarije (en Oostenrijk). Maar het is 

geen oerras dat al duizend jaar geleden 

op de poesta graasde, zoals vorig jaar 

te lezen viel in een persbericht van 

het Nederlandse Varkens Innovatie 

Centrum. Duizend jaar geleden bestond 

de poesta niet, en varkens die grazen 

klinkt wel leuk, maar grazen is toch echt 

meer iets voor koeien. Is het vet dan wèl 

gezond? Ook dat vraagt om korrels zout.



60

ze hebben zelfs twee tepels minder, 

en omdat ze minstens een jaar nodig 

hebben om op slachtgewicht te komen. 

Dat was voor de vleesindustrie te lang 

wachten. Het verdrag van Trianon in 

1920, waardoor Hongarije twee derde 

van haar grondgebied verloor, en de 

Tweede Wereldoorlog opgevolgd door de 

communistische tijd, deden daarna hun 

vernietigend werk. Het Mangalica varken 

stierf bijna uit. Eind jaren tachtig waren 

er nog maar een paar honderd te vinden. 

Kiem voor een mooie mythe. 
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Oeroud is het Mangalica varken, ze 

noemen het ook wel wol- of krulhaar-

varken, dus niet. In 1830 deed de 

Servische prins Miloš Obrenovi een 

aantal van zijn Sumadia varkens cadeau 

aan een Hongaarse collega. In Hongarije, 

toen nog deel van het Habsburgse rijk, 

was grote behoefte aan varkensvet, 

omdat ze geen spijsolie hadden. Men 

hield varkens voor het vet en het 

mindere vlees verwerkten ze tot salami. 

Oké, de hammen hingen ze in de 

schouw of achter de broodoven. 

Door het Sumadia varken te kruisen 

met oude Hongaarse rassen, onstond 

deze wollige vetbron op pootjes, 

in verschillende kleuren en met 

verschillende eigenschappen. Eind 

negentiende eeuw waren andere 

varkensrassen nog amper te vinden, 

alles draaide om het Mangalica varken. 

In het hele land werden fokkerijen en 

mesterijen opgezet. De allergrootste 

stond in Köbánya, nu een stadswijk 

van Boedapest. Daar hield men 

jaarlijks honderdduizenden varkens 

en de handel was levendig. Vanaf 

het varkenstreinstation gingen ze 

op transport, ook naar Oostenrijk, 

Duitsland en Tsjechië. De intensieve 

varkenshouderij is niet in Nederland 

uitgevonden.

Tot ook in Hongarije de zonnebloemolie 

op de markt kwam. De boeren gingen 

massaal over op mais, waardoor ook 

andere rassen sneller af gemest konden 

worden. De vraag naar varkensvlees 

steeg, door het groeien van de 

middenklasse. 

Het Mangalica varken viel uit de gratie, 

omdat ze minder biggen werpen, 
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De Hongaar Péter Tóth, landbouw-

student, ontmoet in 1991 in Spanje 

de jonge veearts Juan Vicente Olmos 

Llorente. Olmos wil weten wat voor 

goede producten Hongarije heeft, 

en Tóth wijst hem op het vlees van 

het Mangalica varken. Als deze twee 

mannen elkaar toen niet ontmoet 

hadden, was er nu geen enkel wolvarken 

meer in leven. Stap voor stap beginnen 

ze samen een herfokprogramma, niet 

zozeer vanuit ecologische motieven, 

maar om de uitzonderlijke kwaliteit 

van het vlees en vooral die van de 

hammen. Olmos meent dat deze ham-

men geschikt zijn om de beroemde 

Serranoham van te maken. Tóth en 

Olmos bedenken een marketingplan 

om de herfok te financieren en zetten 

gezamenlijk een handeltje op. Ze blazen 

de Hongaarse Landelijke Vereniging van 

Mangalicahouders, al in de negentiende 

eeuw opgericht, nieuw leven in, stoffen 

het oude stamboek af en met het kleine 

aantal genetisch zuivere varkens dat 

nog over is, bouwen ze langzaam een 
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stapel op. Rond de honderdvijftig 

varkenshouders zijn nu bij de 

Vereniging aangesloten. Die selecteert 

de beste varkens om het stamboek 

genetisch zuiver te houden. De rest is 

voor de slacht. Het vlees en vet komt op 

de Hongaarse markt, een klein deel gaat 

naar het buitenland. En het grootste deel 

van de fijntjes met wit vet dooraderde 

hammen gaat naar Spanje. 

Nu, twintig jaar later, is het Mangalica-

varken heel hip in Hongarije en de 

mythe over de gezonde eigenschappen 

slaat ook in andere landen aan. Men 

houdt ze in Amerika en Engeland en ook 

in Nederland zijn fokprojecten gestart of 

hebben hobbyboeren een paar van deze 

varkens op het erf. Die komen niet altijd 

uit Hongarije, want de Vereniging houdt 

de genen graag binnen de grenzen. 

Als je dus buiten Hongarije Mangalica 

varkens ziet, zijn ze meestal afkomstig 

uit Oostenrijk, waar ook een genetisch 

zuivere stapel met een eigen stamboek te 

vinden is. 

Als een varken honderd procent 

genetisch zuiver is - er zijn drie soorten, 

de rode, de blonde en de zwart-witte 

zwaluwstaart - bevat het vet ietsje 

minder verzadigde en een beetje 

meer onverzadigde vetzuren dan bij 

andere varkens. Wetenschappelijke 

onderzoeken tonen dat aan. Maar let 

op, alles hangt af van het voer. Heel 

weinig mais, vooral geen soja, maar 

tarwe, gerst, zonnebloempitten, luzerne, 

wat groenvoer en mineralen en ja, om 

de conditie op peil te houden, ook een 

beetje beweging buiten op het land. 

De beessies zijn daardoor erg duur. 

Reden waarom sommige leden van de 

Vereniging de Mangelica kruisen met 

het Duroc varken, dat ongeveer dezelfde 

eigenschappen heeft. Zolang mama 

Mangalica zuiver is, mag er best een 

papa Duroc overheen. Het nageslacht 

groeit zo wat sneller en kan dus eerder 

naar het abattoir. Juist door de kwaliteit 

van het voer goed in de gaten te houden, 

blijft de kwaliteit van vlees en vet, 

ondanks de kruising gelijk, maar is wel 

goedkoper. Volgens Péter Tóth zouden 

Japanners voor het echt zuivere vlees 

zeker meer willen betalen. Maar als 

daar een grote vraag ontstaat, moeten 

ze overstappen naar een intensieve 

houderij en dat is precies wat ze niet 

willen. 

De varkens wroeten en graven graag en 

kunnen ook goed tegen kou. Sommige 

boeren houden ze dan ook bijna het 

hele jaar buiten. Op het bijvoer na, 

scharrelen de varkens hun kostje zelf 

bij elkaar. Met hun lange snuit en 

sterke woeldrift, zet men ze ook in om 

na de oogst de akkers om te ploegen. 

Die beesten graven de achtergebleven 

knollen, wortels of aardappelen op 

en de grond blijft losjes omgewoeld 

achter. Als je als stedeling, gewend aan 

natte varkenslapjes uit de supermarkt, 

tijdens een uitje op het platteland zo’n 

groepje bezig ziet, dan zou je ze wel 

willen knuffelen, zo aaibaar, zo oer, zo 

terug naar de natuur. Péter Tóth kan er 

wel om lachen. ‘Een varken is liever 

lui dan moe, met een bak eten voor z’n 

neus. En in bloedhete zomers en strenge 

winters willen ze toch heus liever op 

stal. Aaibaar zijn ze al helemaal niet. 

Ze zijn gevaarlijk. Twee jaar geleden 

heeft een Mangelicabeer met zijn flinke 

slagtanden een hobbyboer vanuit de lies 
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half opengereten. De arme man stierf 

meteen.

 

Als je de mythe wilt versterken, 

fantaseer je er gewoon wat bij: Het 

Hongaars Krulvarken is een oeroud 

ras, het graasde duizend jaar geleden 

al op de Hongaarse poesta’s, aldus dat 

Nederlandse persbericht. Maar die 

poesta’s zijn pas ontstaan toen de Turken 

na honderdvijftig jaar bezetting in 1696 

een leeg en verwoest land achterlieten. 

Sinds die tijd heten bijna alle afgelegen 

streken poesta. Puszta komt van 

pusztít/ver woesten. De meest bekende 

poesta, een toeristische trekpleister 

voor vogelaars en paardrijders, is die 

van Hortóbágy. Die onstond nog weer 

later, toen rivieren en beken werden 

gekanaliseerd, de grond verzilt raakte en 

een natuurgebied ontstond. Daar heeft 

een varken helemaal niets te zoeken. 

Die wil nattigheid. Bio-boer Péter Rózsa 

laat z’n varkens wel in dit nationale 

landschapspark rondlopen, maar niet 

het hele jaar. Ze leven goeddeels op stal 

en de poesta is er voor het buitenspelen. 

Dat ziet er safari-achtig uit, zo’n stoffige 

grijsbruine kudde die over de droge 

savanne rent om zich daarna in de 

enige modderpoel in de wijde omtrek 

als nijlpaarden onder te dompelen. 

Dit dagelijkse speelkwartier is strak 

gepland, begeleid door een hoofdknecht 

te paard, met knallende zweep, en twee 

onder-knechten met houten stokken. 

Die houden de vrolijke horde bij elkaar. 

Verderop ligt namelijk het eikenbos, een 

snoepwinkel voor varkens. En juist die 

eikels zouden, volgens wetenschappers, 

de basis zijn voor het hoge omega 3 

gehalte, tenminste als je de varkens 

af zou mesten met enkel eikels op het 

menu. Maar waarom zo moeilijk doen 

als vlees en vet al lekker genoeg smaken 

door goed plantaardig voer en wat 

gezonde beweging tot aan de dag van 

slacht? Als je graag veel betaalt voor 

omega 3, zet dan een onsje zeehond op 

tafel of een lapje walvis. Of koop een 

pot pillen in de winkel. Het donkerroze 

Mangalica vlees eet je omdat het zo goed 

smaakt. En het vet, als larda of reuzel, 

laat je smelten op je tong. Mocht je in 

Nederland een haasje of schouderstuk 

tegenkomen bij de slager of een 

restaurant, probeer het maar eens uit. 

En als je je toch schuldig voelt omdat je 

vet varken eet, vertel jezelf of je gasten er 

een mooi verhaal bij. Over de Hongaarse 

poesta bijvoorbeeld, met door zon 

getaande herders, of over Servische 

prinsen die met hun kuddes vanuit de 

Balkan naar het noorden trokken. En dat 

het varken ooit bijna uitgestorven was, 

en misschien daarom wel zijn eigen 

marketingmythe heeft verdiend.
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Aaibaar zijn ze al helemaal 

niet. Ze zijn gevaarlijk. 

Twee jaar geleden heeft een 

Mangelicabeer met zijn 

flinke slagtanden een 

hobbyboer vanuit de lies 

half opengereten
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Van de 435 gasten die gegeten hebben 
bij restaurant Noma in Kopenhagen 
in de week van 12 tot en met 16 
februari, hebben 63 griepachtige 
klachten zoals overgeven en diarree 
gemeld. Een Deens koppel trekt op 
de 14e februari als eerste aan de 
bel. Pas als de warenwetautoriteit 
zich ermee bemoeit, komt het 
probleem boven water. Het is dan 18 
februari. Uiteindelijk blijkt het om 
een doodgewoon Norovirus te gaan, 
een soort griep. Denemarken had 
vorig jaar 22 Norovirus uitbraken 
in restaurants, met meer dan 800 
ziekmeldingen. 

Het lastige met dat Norovirus is, dat 
het zowel zeep als heet water goed 
kan hebben. Hoe dan ook, Redzepi 
en zijn team maken op aanwijzing 

van de autoriteiten hun werkruimten 
tot drie keer toe grondig schoon en 
gooien veel eten weg. De inspecteurs 
zijn tevreden. Noma hangt, zoals 
wettelijk verplicht, de boodschap van 
de inspectie aan de voordeur.

En dan breekt de hel los. Want op 
28 februari krijgt de Deense krant 
Politiken lucht van de zaak. Die krant 
doet een vraagronde, vindt de klagers 
en gooit het in de grabbelton die 
nieuwsgaring heet. Even later staan 
er TV-crews voor de deuren en lusten 
kranten over heel de wereld er wel 
pap van, zoals bij ons De Telegraaf, 
de Volkskrant en het Parool. De NRC 
kopt: Duur, chic en erg ziek. Dat 
scoort omdat het rijmt, niet omdat de 
weergave van de feiten goed is, want 
het gaat om griepachtige klachten. 

Griepvirus bij Deens toprestaurant Noma
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‘Een nachtmerrie,’ noemt eigenaar 
Rene Redzepi het. ‘Ze probeerden zelfs 
met een verborgen camera binnen te 
komen.’De media zagen ongenadig 
hard door. Had je maar niet beroemd 
moeten worden, lijkt de boodschap. 
De faam van Noma is gebaseerd op 
werken met innovatieve methoden 
en ongewone, plaatselijk geoogste 
ingrediënten. Een tafel reserveren 
kost maanden en de rekening ligt al 
gauw op 250 euro per persoon. Al die 
dingen samen gaan tegen je werken als 
er iets mis is. Dan ben je plotseling niet 
meer een van de beste koks ter wereld, 
maar een schlemiel. 

Redzepi zelf begrijpt best dat hij op 
de rand van de afgrond balanceert. 
‘We gaan prat op onze perfectie en 
als daar dan iets aan mankeert, is dat 

nieuws.’ Hij vergelijkt het met een 
bokser die 34 knock-outs op zijn naam 
heeft staan en plotseling wankelend 
tegen de touwen staat. Als je weet 
dat restaurants tweede op de lijst 
staan van Norovirus haarden, dan is 
het eigenlijk helemaal geen nieuws, 
behalve als het restaurant Noma 
heet. Natuurlijk speelt mee dat hij 
twee Michelin sterren heeft en drie 
jaar op de eerste plaats van de San 
Pellegrino 50 Best restaurants of The 
World heeft gestaan. Het is in die zin 
ook koren op de molen dat Michelin, 
midden in de virusellende, komt 
melden dat er wéér geen derde ster 
voor het restaurant is uitgedeeld. 
De status van de chef wakkert dat 
aan, het is de prijs van de ongevraagde 
roem.
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glip pen
Het mag me niet door de    vingers 
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glip pen
Het mag me niet door de    vingers 

tekst Will Jansen | foto’s Didi Jansen

Rene Redzepi (1977) is een 
ernstige, gedreven jongeman 
zonder kapsones. Zijn grote 
zorg is dat hij zich kan blijven 
focussen op zijn doel: de 
Noordse keuken verbeteren en 
de mensen gezonder laten 
eten. Alle aandacht en 
commotie die zijn plek op de 
San Pellegrino lijst opeist, mag 
niet ten koste gaan van zijn 
grote missie. ‘Ik ben er bang 
voor dat het me door alle 
succes, tussen de vingers 
wegloopt.’ Bouillon zit eind 
januari ruim twee uur bij hem 
aan tafel voor een boeiend 
gesprek, dan nog onwetend 
van het virus dat ergens bij een 
van de bevroren kades op de 
loer ligt.
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Nieuw!

Je tovert een nieuwe keuken niet 

zomaar uit de hoge hoed. Hij is daar 

vanwege het tijdsbeeld, maar ook 

omdat het een logische opvolging is 

van wat er aan vooraf ging. Waar de 

zogenaamde moleculaire keuken de 

eerste tien jaar van deze eeuw heeft 

gedomineerd, onder aanvoering van 

chefs als Ferran Adrià, Quique Dacosta, 

Heston Blumenthal, Grant Achatz, 

Wylie Dufresne en, nou, vooruit, Sergio 

Herman, is nu de camera gericht op 

de fermentatiekeuken. Jonnie Boer 

van de Librije is er volop mee aan het 

experimenteren, geïnspireerd, zegt hij, 

door een Japanse stagiaire. Wij denken 

dat de inspiratie ook uit Kopenhagen 

komt, waar Rene Redzepi al een 

jaar of vijf in de weer is met allerlei 

fermentatie- en conserveringsmethoden. 

Met passie en gedrevenheid, misschien 

wel vanuit een ethische insteek, wil 

hij de Noordelijke keuken nieuwe 

impulsen geven. Zijn restaurant heet 

niet zomaar Noma, een samenvoeging 

van nordisc en mad = Noordelijke 

eten. Hij heeft er Kopenhagen culinair 

mee op de kaart gezet. Zijn collega’s 

bij Geranium hebben er in februari een 

tweede Michelin ster bijgekregen en 

in de stad wemelt het van de Noma-

adepten die voor zichzelf begonnen 

zijn, zoals Manfred’s Bar en Wine en 

Amass van de aimabele Amerikaan 

Matty Orlando, die bijna zes jaar bij 

Noma heeft gewerkt. Dus allez, Redzepi 

noem je de beste, of een van de beste 

koks ter wereld, omdat hij, amper 

36 jaar oud, zoveel invloed heeft op 

collega’s all over the world. Omdat 

hij het toerisme naar Kopenhagen een 

boost heeft gegeven en omdat hij kleine 

boeren in zijn omgeving een uitdaging 

heeft voorgehouden. Zelf had Redzepi 

een foto van de Franse chef Pierre 

Gagnaire aan de muur hangen, zijn grote 

voorbeeld. ‘Nu komt die man bij mij eten 

en dat maakt me trots.’

Noma story

Denemarken kun je in veel opzichten 

vergelijken met Nederland. 

De Denen voelen zich altijd een beetje 

ondergeschoven, zijn goed tevreden met 

zichzelf, lopen net zo makkelijk achter 

populistische vreemdelingenhaters 

aan en sturen hun mooiste culinaire 

producten naar het buitenland. 
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Want ook bij de Denen is veel lekker. 

Culinair gezien was, voordat Noma 

opgang maakte, de Deense keuken 

onbenullig. Bij ons hebben koks als 

Cas Spijkers, Jonnie Boer en Sergio 

Herman daar verandering in gebracht, 

waardoor we nu ook in den vreemde een 

gastronomische roep hebben, als is die 

nog steeds bleek. En de Denen hebben 

dus Rene Redzepi.

Toen hij zijn Noma-reis in 2003 begon, 

was hij er allerminst zeker van of zijn 

puur Scandinavische keuken zou 

aanslaan. Hij heeft de halve wereld 

rondgereisd om zich te laten inspireren, 

maar pas nadat hij na een paar jaar 

een soort culinaire retraitereis maakte 

naar de Faeröer-eilanden, IJsland en 

Groenland, kwam hij tot de slotsom dat 

hij zijn ervaringen uit de keukens van 

gastronomische tophuizen als elBulli, 

le Jardin des Sens en French Laundry 

los moest laten en zich compleet moest 

concentreren op producten uit zijn 

directe omgeving en op het uitnutten 

van de seizoenen. Ook moest hij zich 

rekenschap geven van de Wet van Jante, 

de Deense variant op ons eigen: wie zijn 

hoofd boven het maaiveld uitsteekt...

In zijn boek somt hij de problemen op 

waar hij dagelijks mee geconfronteerd 
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Alles moet je opnieuw 

vastleggen. Het is een 

creatief journaal 

eigenlijk

wordt. Dat is een lange lijst. Met 65 

man personeel: koks, bediening en 

stagiares is het roosteren een crime. 

En verder? Computervirussen, 

vakantie geld, vakbonden, slechte 

leveranciers en schuldeisers, de pers, 

de arbeidsinspectie en ga zo maar door. 

Naast al die beslommeringen heeft hij 

ook nog een gezin met twee opgroeiende 

kinderen: zoon Arwian Levy en dochter 

Genta Levy. In die namen weerspiegelt 

hun vaders Macedonische roots. 

Intussen is zijn nieuwe boek bijna druk 

klaar, vol verhalen en recepten. ‘Ook 

daar moet ik helemaal in zitten, anders 

werkt het niet. Zo’n boek kan je slopen, 

er mogen geen fouten in staan. Alles 

moet je opnieuw vastleggen. Het is een 

creatief journaal eigenlijk.’ 

Redzepi filosofie

Proeven, proeven en nog eens proeven. 

Alle koks moeten daar aan meedoen, net 

zoals ze meedraaien bij het uitserveren. 

Het eten staat altijd in relatie tot de 

omgeving. Wie bij Noma werkt, de 

meesten koks en bedieningsmensen 

komen niet uit Denemarken, moet meer 

dan gemiddeld solidair zijn en een groot 

gevoel hebben voor gastvrijheid. ‘Ze 

moeten op zoek zijn naar lekkerheid 

en weten waar ze mee bezig zijn. Zelf 

plukken of oogsten is een must, dat 

dwingt respect af, dat is de drijvende 

kracht,’ legt chef Redzepi uit. ‘We 

volgen de seizoenen en proberen de 

gezondheid voorop te zetten. Daarin 

moet je je totale potentie proberen te 

bereiken. Noma mag niet stilstaan, er is 

geen automatische piloot, de verrassing 

is belangrijk. Als restaurant zijn we nog 

pas een kind van een jaar of tien en ik 

wil verder opgroeien om te zien wat er 

gebeurt met al die dingen waar we nu 

mee bezig zijn. ’

Met grote bedachtzaamheid somt 

Redzepi ons op wat hij belangrijk 

vindt in het voeren van een restaurant: 

Is dat lekker, eten bij Noma?

In de muziekwereld heb je musici en bands die muzikantenmuziek maken, die 

vooral waardering krijgen van mensen die zelf in de muziek zitten. Bij Noma lijkt 

het er op alsof ze experimentele culinaire jazz maken, waarmee ze de gastro

nomische wereld wijzen op de kookroute naar de toekomst. Is dat per se 

smakelijk? Nee. Wat wij in januari voorgeschoteld kregen was divers en opmerke

lijk en soms best lekker, maar het had beslist een geoefende mond nodig, een 

acquired taste, zoals dat heet. Je stuurt er je schoonmoeder om die reden niet 

blind naartoe. Wat opvalt is de gastvrije ontvangst. Je voelt je snel op je gemak in 

de met hout beklede ruimte. De kleuren zijn rustig groen, beige en grijs en de 

glimlach van de jonge bediening is oprecht. Er zijn 45 gasten en 65 mensen die 

voor je zorgen. ‘Are you happy? Yeah? Then let’s have champagne.’ 

(à 150 euro de fles)
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‘Vrijgevigheid, geen pretenties. De eet-

cultuur moet passen in zijn omgeving. 

Maak het niet te duur, want dan krijg je 

alleen de elite binnen. Zorg dat je met 

je voeten op de Deense grond blijft, 

maar laat je geest vrijelijk reizen. Lekker 

eten hangt af van de plaats waar je bent. 

In een Mexicaanse shithole kun je de 

lekkerste taco’s voorgezet krijgen.’

Nordic Food Lab

Twee kades bij het restaurant vandaan, 

ligt een groot uitgevallen woonboot. 

Daarin is het laboratorium gevestigd 

waarin ze alle vondsten en innovaties 

vastleggen. Twee koks zijn daar permanent 

in de weer. Belangrijk is de aspergillius 

oryzae bacterie, de basis van de sojasaus, 

de ondergrond van alle umami smaak. 

Redzepi: ‘Het werk in het lab is een soort 
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broeden, de ene dag werkt het wel, 

de andere dag niet. Creativiteit is een 

spontaan gebeuren, maar ik ben wel blij 

dat we ons nu kunnen concentreren op 

dit zoeken. Voorheen was het lab een 

hoekje in de keuken. Daar hebben we nu 

voor al die 45 koks meer ruimte gekregen, 

ook omdat ik met de catering opgehouden 

ben. Dat was voorheen de voornaamste 

bron van inkomsten. We maakten 

Noma niet langer nummer één op de 

lijst van de vijftig beste restaurants 

van de wereld volgens het Italiaanse 

tafelwater S.Pellegrino. 

Het restaurant staat nu in de schaduw 

van de gebroeders Roca in Taialà bij 

Girona in Spanje. 

Het wisselen van de keizers kleren, want 

hoe zit het precies met die Golden 

Award? De lijst verscheen voor het eerst 

in 2002 in het vakblad Restaurant. 

Verrassend snel steeg het aanzien ervan, 

en de impact navenant. Wie nu op de lijst 

staat, zelfs de zaken die Pellegrino tot de 

runners up rekent, kan veel culinair 

toerisme verwachten. Om de lijst op te 

kunnen stellen is de wereld verdeeld in 27 

regio’s zoals Frankrijk, Benelux, VS, 

ZuidAmerika en Scandinavië. Elke regio 

heeft een commissie met dertig 

juryleden. Ze zijn kok, restaurateur, 

journalist of gereputeerd gastronoom. 

Elk van hen vult een lijst in met zeven 

restaurants. 

Drie daarvan moeten van buiten de eigen 

regio zijn en het jurylid moet er echt 

gegeten hebben dat jaar.

nauwelijks winst in die tijd. Nadat ik de 

couvertprijzen drastisch heb verhoogd 

- dat kon door al het succes - hebben we 

ook de vrije hand voor het laboratorium, 

voor onze experimenten met technieken 

en het conserveren van bijvoorbeeld 

insecten. Daarin werken we samen met 

Wageningen. Het Nordic Food Lab heeft 

een blog om de verworven kennis met 

iedereen te delen.’ 
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Wat heeft Bouillon zoal voorgezet gekregen? 

Gefrituurd en gekruid mos, krokante chips van varkenshuid 

met blauwe bessengelei, mossel met selderie, kaaskoekjes, 

aardappel met eendenlever en trompette de mort, 

gebarbecuede wortel op gegrild hooi (erg lekker), in hooi 

gegaard kwarteleitje, geweld in appelkaviaar, Aebleskiver 

ofwel poffertjes met appel, komkommer, honing en gekookte 

vis, gebrande prei, gevuld met gekarameli seer de prei en sla 

gevuld met gefermenteerde sprinkhaan. Alles eet je met je 

vingers of lepel je met plat brood. Dan nog acht grotere 

gangen zoals een heerlijke salade van gestoomde krab met 

lopende eidooier, kruiden, krabeitjes en IJslands zeewier; 

Noorse zee-egel op toast met eenden croutons; 

gekarameliseerde bieten met gefermenteerde pruimen, 

venkeljus en rozen water (erg lekker!); balkenbrij met 

aquavitkruim en maagdelijke boter; op dennennaalden 

geroosterde bloemkool met wei, yoghurt en mierikswortel; 

snoekbaars met groenten en witte saus van verveine en 

dille; wilde eend met wilde peer, koolpuree, gesuikerde peer 

en berkenblad (topper); heerlijke bruine kaas met 

gekarameliseerde wei; bessen en jus van sleedoornbes, 

vlierbessen- zout, gistkaramel, rozenbottel en yoghurt en 

bij de koffie (filtermaling) chocolade chips met anijs-, 

venkel- en sesamzaadjes en bonen in bietendrop.

Inclusief wijn, champagne, water en koffie kost dat op 30 

januari 2013 ruim 250 euro.

Mogen we in het kader van de ziekmeldingen niet onbelicht 

laten dat er van ons vieren één was met zeer actieve darmen 

die nacht. Het is ook best een ervaring al dat zuur met wei, 

yoghurt, jonge kazen en de fermentaties. Natuurlijk gaan de 

darmen zich roeren. 

Maar ziek, nee.
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ma agDe wandelende 
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De wandelende maag, wie kent hem niet. 
Hij domineert de cuisinerie al sinds het 
neolithicum. Stiekem gruwen we ervan, maar 
toch nemen we soms een stoer half dozijn. 
Ik heb het uiteraard over de gastropode, 
oftewel de slak. Echt wandelen doen slakken 
natuurlijk niet. Ze sluipen stilletjes voort over 
hun slijmerige spoor. Maar smaken doen ze 
zeker.

ma ag

tekst Debora Zachariasse

Slakken hebben hun imago niet mee. 

Slome, slijmerige scharrelaars die 

zich voeden met rottend tuinafval en 

respectloos de verfijnde babygroenten 

verminken. Gulzig en gestaag werken ze 

zich een weg door spruitende bietjes en 

de eerste peterseliewortels die zo dapper 

weer en wind trotseren. Landslakken 

vermenigvuldigen zich exponentieel, 

zodra het even regent, in een 

aandoenlijk ritueel. Slakkenliefde slaat 

alles qua slijmerigheid. Op natte dagen 

kronkelt hun slijmspoor ze naar elkaar 

toe, totdat ze elkaar innig omhelzen en 

harpoeneren met een liefdespijltje. Dan 

blijven ze nog een poosje zo in elkaar 

verstrengeld, misschien gewoon omdat 

het slijm zo plakt, maar ik denk toch 

liever dat het liefde is. En dan komt het. 

Beide slakken leggen dus eitjes! 

Gelukkig zijn ook de eitjes eetbaar. Ze 

geven met hun grappige knakje een 

aparte mondbeleving, die niet iedereen 

kan waarderen. Laten we ze stil begaan, 

dan vreten ze onze aardbeien aan en 

verslinden onze spruitjes en daarom 
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nemen we wraak. We eten ze op. De 

wraak moet wel doordacht zijn. Serveer 

zo’n slak rechtstreeks in de sla en je 

geachte clientèle komt niet meer terug. 

Heus, het komt voor. 

Het is dus de kunst om die slak ken 

culinair wat op te leuken. Ze smeken om 

finesse en raffinement, om elan en 

élégance. De klassieke oplossing is om 

ze radicaal weg te moffelen onder een 

dikke laag gifgroene peterselieboter. Een 

stukje stokbrood zorgt voor extra 

camouflage. Een retro bistrobordje van 

roestvrijstaal en Franse accordeon-

muziek zorgen voor een accent rurale en 

maken het helemaal af. Dat ging jaren-

lang goed, en het zou nog jarenlang goed 

78

kunnen gaan. Klassiekers zijn niet voor 

niets klassiek. Ze bezetten een natuurlijk 

evenwichtspunt in een metastabiele 

wereld. Het gerecht is bovendien een 

cultureel statement, want eten 

wegmoffelen is oer-Nederlands. Wij 

moffelen lekkere groenten weg in een 

amorfe brij, die we stamppot noemen en 

die op de menukaart liefkozend 

stamppotje heet. Bij stamppot denk ik 

aan de borden zuurkool met fleddervette 

worst van mijn jeugd. Navraag leerde me 

dat ik niet de enige was die daarmee 

worstelde. Er kwamen inventieve 

wegmoffelplaatsen aan het licht: de lege 

melkflessen achter de wasmachine, het 

muizenhol, in speelgoedautootjes, 

papa’s schoen (maat 46, en niet voor 

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar



79

herhaling vatbaar) en natuurlijk op num-

mer één: de hond. Stamppot schept 

meesterwegmoffelaars. Dat laat sporen 

na. 

Hoe dan ook, meesterwegmoffelaars 

weten wel raad met een slak en zo komt 

het dat de klassieke peterselieboter 

gezelschap kreeg van andere gerechten. 

Optie één is, om de slak te verwerken in 

een slijmerig gerechtje zoals havermout. 

Voor zo’n vondst moet je haast wel een 

Brit zijn, zoals culinair genie endrie 

sterren kok Heston Blumenthal die 

slakkenpap ontwierp, oftewel Snail 

Porridge. Je moet het lef maar hebben.

 Ik heb het receptje geprobeerd, het staat 

op het internet en verdomd, het smaakt 

best. Maar dat kan ook door de royale 

hoeveelheden kaas en parmaham komen. 

De textuur zal niet iedereen aanspreken, 

zeker Nederlanders niet, die je blijer 

maakt met een kroket dan met een klef 

papje.

Dat moet beter, dacht slakkenkweker 

Aad Mostert. De mooie slakken die hij 

kweekt in de Portugese zon, moeten 

hun weg vinden naar borden en magen. 

Dat lukt overal in Europa, maar in 

Nederland niet. Hoe nu? Hij kreeg goede 

raad van iedereen. Misschien zelfs van 

de oude Indiaan met de mooie naam 

Abenaki, want de grote slakkengeest, 

Wa-Won-dee-a-megw, is de mythische 

beschermheer van zijn stam: ‘Je vindt 

Wa-Won-dee-a-megw in het water, op 

het land of in de bomen,’ zei Abenaki. 

‘Je moet vlug zijn, want hij kan zijn 

uiterlijk razendsnel veranderen in een 

slang of krokodil, zelfs in een schilferig 

mannetje. Als je hem vangt, moet je zijn 

hoorntjes drogen en fijnmalen tot een 

magisch poeder.’ 

‘En dan,’ vroeg Aad, zo stel ik mij voor. 

‘Moet dat poeder over de slakken? Bij 

maanlicht? Hoort er nog een spreuk bij, 

of wat?’

Maar de Abenaki was alweer weg 

gepeddeld in zijn kano over zee en nu 

weten we het nog niet. 
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Ik heb erover nagedacht, want Abenaki 

is natuurlijk niet gek. Dit gaat ergens 

over. Mythen zijn de poëtische vorm 

van de sudoku, je moet er een beetje 

op puzzelen met de hersenen in de 

mijmerstand.Hoorntjes, zo mijmer ik, 

dat zijn de gedachten van zo’n slome 

slak. De mythe is een poëtische manier 

om te zeggen, dat je niet te snel moet 

willen gaan en goed moet nadenken. 

En dat je je slome invallen snel moet 

grijpen, voordat je verstand ermee aan 

de haal gaat en ze verandert in schilferig 

mannetje of verslindende krokodil 

die alle frivole denkkracht vermorzelt 

tussen zijn rationele kaken. Zoiets 

betekent het vast, ook al weet je het nooit 

zeker. Gelukkig doen verhalen toch wel, 

wat verhalen moeten doen: ze prikkelen 

de verbeelding. 

Daarom is de slak in het logo van 

Slow Food, ook zo’n geniale zet. En 

wie weet ontdekte Aad ook hoe hij 

moest mijmeren. In elk geval kreeg 

hij een ingeving, die Nederlandser 

dan Nederlands is en onverslaanbaar 

in zijn eenvoud: Serveer de slak met 

krak, precies zoals de natuur ze levert, 

maar dan lekkerder. En hij moffelde de 

slakken weg in een kroket. Zo ontstond 

de Hot Escargot. 

Kijk dat is nu genie aan het werk. 

Kroketten, Mexicaanse bonen en 

Hollandse stamppot, dat is meer hap 

dan eten, zeg maar. Daar kun je geen 

culinaire rubriek mee vullen. Maar een 

Hot Escargot, dat is andere koek. Dat 

klinkt. Bij een Hot Escargot denk je niet 

aan ‘hieropetenmosterderbij?’ Een 

geniale ingeving, waar zijn echtgenote 

zelfs haar vaste baan voor opgaf. Chic 

maar toch veilig, vertrouwd en voor-

delig, want er gaat slechts anderhalve 

slak per kroket mee. Nederlandser kan 

het niet, tenzij hij er ook nog spaar-

zegeltjes bij zou doen. Het is maar een 

idee, Aad. Het is maar een idee. 

Cantuccini
Wat is een recept en wat het doel ervan? Brengt het je naar de oorsprong van 

een gerecht of geeft het je juist alle vrijheid in varianten en toevoegingen?

Bijvoorbeeld de cantuccini, heerlijke, makkelijk te maken koekjes, die hun 

wortels hebben in de culinaire traditie van de Toscaanse grond. Maar een 

betrouwbaar recept vinden is moeilijk. Van oorsprong zijn het zoete stukjes 

brood, op smaak gebracht met anijs en venkel, en dubbel in de oven 

afgebakken om ze beter te kunnen bewaren. Ze heten niet voor niets biscotto 

(biscuitjes), twee keer (bis) gebakken (cotto). Maar anno nu vind je cantuccini 

gemaakt met gist, boter en vanille, sinaasappel- of citroenschil, met en 

zonder melk, losse of geklopte eieren, bicarbonaat, gepelde of ongepelde 

amandelen, geroosterd of niet en met of zonder Vin Santo.
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wal  hallaculinair
Koerse Schoorwal is 

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar



83

wal  halla
tekst en foto’s Marloes Kemming

Zilte aardappelpannenkoekjes met 

grote scheppen zure room; flinterdun 

gesneden varkensvlees met bessen; 

een variëteit aan bijzonder smakelijke 

paddenstoelen en vis van hoge 

kwaliteit. Het bijzondere is, dat je deze 

producten op steenworp afstand van 

de steden kunt vinden. Paddenstoelen 

zoeken, bessen plukken en zelf groente 

verbouwen zijn volkssport nummer 

één. In elke stedeling schuilt een 
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Onze culinaire verkennings-
tocht door de Baltische staten 
voert van Vilnius in Litouwen 
zigzaggend omhoog tot aan de 
Oostzee in Estland. Voor vertrek 
zijn mijn verwachtingen niet 
hoog gespannen, maar al snel 
blijkt dat ze daarginds – naast 
middel eeuwse steden in zuur-
stokkleuren, woeste kusten en 
ongerepte sprookjesbossen – 
ook de etende reiziger heel wat 
te bieden hebben. 



84

natuurliefhebber met groene vingers, die 

het liefst seizoensgebonden en lokaal 

geproduceerd eten eet. Het resultaat is 

heel veel lekkers! 

Het culinaire hoogtepunt van mijn reis 

is een bezoekje aan Nida, een prachtig 

dorp op de Koerse Schoorwal, voor 

de kust van Litouwen. De helft van dit 

eiland hoort bij Kalingrad, daar mag je 

absoluut niet naar binnen en de andere 

helft hoort bij de Litouwse provincie 

Neringa. Sinds 2000 is de Schoorwaleen 

Unesco heritage site, om de torenhoge 

en constant verschuivende duinen te 

beschermen, met als gevolg dat op het 

hele eiland de schitterende natuur haar 

gang kan gaan. Nida’s bekendste claim 

to fame is dichter Thomas Mann, die 

tijdens een bezoek zo onder de indruk 

raakte van het natuurschoon, dat hij er 

een huis liet bouwen. 

Na zes uur hobbelen in een bus, kom 

ik vanuit Vilnius in Nida aan. Het 

kleine toeristendorp is een perfecte 

uitvalsbasis om het eiland te verkennen. 

Onderweg dennenbossen en uitgestrekt 

platteland, met her en der een boerderij 

of dorp. Er wonen hier maar weinig 

mensen en aan het natuurschoon lijkt 

geen einde te komen. Ik logeer in een 

hostel en wanneer ik binnenkom in de 

gemeenschapsruimte, hoor ik meteen: 

‘Hai, ik ben Jennifer, ik kom uit de 

States! Zullen we gaan lunchen? Ik barst 

van de honger!’ Nou, graag, want mijn 

to-eat lijst is nog lang, dus er is geen tijd 

te verspillen. 

Onderweg naar het restaurant sluiten 

Litouws-Amerikaanse Ana en Aldona 

zich bij ons aan en met zijn vieren gaan 

we op eetontdekkingstocht. We nestelen 

ons in een restaurant dat hosteleigenaar 

ons heeft aangeraden. Buiten breekt de 

hemel open boven de wilde zee. 

We beginnen met saltibarsciai, koude 

bietensoep, aardappelpannenkoekjes 

met gerookte zalm en klodders room 

en bandelai, koolbladeren gevuld met 

vlees. Van alles één portie met vier 

vorken of lepels. De soep is fris met een 

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar



85

lekkere zure bite, zonder het zachte zoet 

van de bieten kwijt te raken. Zoals bij 

alles in de Baltische Staten, zit er veel 

dille bij en de soep wordt geserveerd met 

partjes hardgekookt ei in het midden. 

Er is niet genoeg knalroze voedsel in de 

wereld. 

We gaan verder met de bandelai. Ik ben 

niet gek op kool, en al helemaal niet als 

hij gekookt is, maar de rundvleesvulling 

is mals en smakelijk. Zalm zou ik elke 

dag kunnen eten en de dikke plakken 

die we bij onze aardappelpannenkoekjes 

krijgen, zijn prachtig roze en hebben 

een volle smaak. De pannenkoekjes, 

met room, zout, kaas en dille, zijn 

verslavend. Het is maar goed dat we 

met zijn vieren zijn, anders zou ik 
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voor de rest van de dag passen en 

er staan nog meer specialiteiten op 

het menu. Cepelanai bijvoorbeeld, 

aardappelnoedels gevuld met vlees 

of champignons, die verrassend 

luchtig zijn, met binnenin een warme, 

aardachtige vulling van champignons 

en varkensvlees. We drinken er glazen 

lokaal bier bij, Svyturys ekstra. Daarna 

krijgen we varkensvlees met een 

saus van boleten en cantharellen die 

rondom Nida groeien en blynai, hartige 

pannenkoekjes gevuld met gestremde 

melk met een aalbessencompote ernaast. 

Tot slot brengt de serveerster een warm 

honingdrankje. We kunnen geen pap 

meer zeggen. 

Opgekruld op lange banken vol kussens 

wachten we de regen af en maken 

plannen om morgen zélf bessen en 

paddenstoelen te gaan zoeken. Je bent in 

Litouwen of je bent het niet.

De volgende dag, het regent niet 

meer, gaan we op de fiets het eiland 

verkennen. Ik ben op zoek naar hét 

gerecht uit deze streek: rukytas karsis, 

ofwel gerookte vis. Je ziet bij boerderijen 

buiten het dorp bordjes in de tuin met 

Zuvis, wat simpelweg vis betekent. 

De bossen van het eiland zijn 

schitterend en steeds weer komt het 

fietspad bij de zee uit, met doorkijkjes 

op het nu kalme water. We fietsen 

naar de dode duinen, een spectaculair 

natuurgebied met eindeloze heuvels 

van zand, die uiteindelijk recht naar 

beneden vallen, de zee in. Ze hebben 

hun naam gekregen omdat ze, in 

tegenstelling tot de andere duinen, op 

hun plek blijven. 

Voor de lunch fietsen we terug naar het 

bordje met zuvis dat we op de heenweg 

al gespot hebben, bij dat houten 

boerderijtje. Aan de zijkant van het 

huis is een loket in de muur gemaakt en 

daarachter staan rekken en koelkasten 

vol gerookte vis. De vrouw die ons 

helpt, legt geduldig uit welke vissen 

er allemaal zijn en raadt ons zalm of 

makreel aan, hoewel baars ook een goed 

idee zou zijn geweest ,maar die hebben 

ze vannacht niet gevangen. Ze vertelt 

dat alle mannen in haar familie vissers 

zijn, net zoals bijna iedere man op de 

schoorwal. De vrouwen staan ‘s morgens 

klaar om de vis te roken die de mannen 

‘s nachts vangen. Tegen de middag kun 

je overal gerookte vis kopen, die je met 

je vingers van de graten hoort te trekken 

en zo moet opeten. Je kunt die vis 

alleen kopen bij standjes en kraampjes 

die mensen bij hun eigen huis hebben 

gebouwd. En het lekkerst voor erbij is 

een glas bier. 

We kiezen voor zalm én makreel en 

gaan met onze pakketjes in een soort 

prieel zitten, met uitzicht op de zee. De 

buitenkant van de vis is stevig door het 

roken. Je moet je nagels gebruiken om 

stukken los te trekken en de prachtige, 

sappige, malse binnenkant bloot te 

leggen. De smaak is overweldigend, 

ook zonder peper, zout, kruiden of 

De vrouwen staan 

‘s morgens klaar om 

de vis te roken die de 

mannen ‘s nachts 

vangen

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar



87

bijgerechten: alleen hompen verse vis 

met de intense smaak van de zee en het 

roken. 

Op de terugweg, met een extra zuvisje 

in mijn fietsmandje voor vanavond, 

blijkt het feest nog niet voorbij te zijn. 

We komen twee oudere vrouwen tegen 

met plastic tassen vol paddenstoelen. 

Paddenstoelen! Dat waren we bijna 

vergeten. We stappen af en gaan in 

een soort brabbel Litouws van alles 

vragen. Meteen worden we omarmd 

en moeten op de foto met de dames. 

Toeristen die paddenstoelen willen 

zoeken, dat maken ze nooit mee. Voor 

we het weten, lopen we elk met een 

zakje in onze hand door het bos op zoek 

naar paddenstoelen. Boleten willen we 

hebben, en cantharellen en kleine witte 

waarvan ik de naam niet kon verstaan. 

We dwalen door het betoverend mooie 

bos over dik, verend mos. Het geeft 

een kick om ze te vinden, een nieuwe 

verslaving is geboren. Het hoogtepunt 

van de middag is het zakje boleten dat 

we mee naar huis mogen nemen. Echte, 

zelf geplukte paddenstoelen met witte 

stelen en bruinrode hoeden. 

Terug in Nida, moeten we voor het 

eerst deze reis boodschappen doen. 

Zelf-geplukte paddenstoelen smaken 

fantastisch bij risotto en Parmezaan. 

En bij de boleten drinken we witte 

wijn. We snijden er dikke plakken 

zuurdesembrood bij en eten gerookte 

makreel. Morgen gaan we bessen 

plukken.
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Goedemiddag, dames en heren, blij dat U het alle-
maal heeft kunnen vinden. Laat ik ter intro ductie 
van deze rondleiding beginnen met een illustratief 
voorbeeld van het dag thema: jokken over vis. 

Wat er  mis is 

tekst Menno Steketee
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Wat er  mis is 
met vis 

Bijtend koud was het die vroege ochtend 

aan de Philipsdam, maar er moest 

worden gewerkt. Het ingenieursbureau 

waarbij ik in dienst was, had een 

aantal professionele vissers ingehuurd 

om bestandsopnames te doen van 

de populaties snoekbaarzen van 

het Volkerak-Zoommeer. De avond 

daarvoor hadden de mannen met hun 

aluminium sloepen volgens een vast 

patroon kieuwnetten uitgezet. Met een 

complexe rekensom, waarin vangstkans 

en oppervlak een rol speelden, was uit 

te rekenen hoeveel snoekbaars er in het 

complete meer aanwezig was. De vangst 

mochten ze verkopen.
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Toen ik om half zeven ’s morgens 

vanuit Amsterdam aankwam, waren 

de huurvissers al druk bezig met het 

inladen van kratten snoekbaars. Maar 

ook de botten die in de netten terecht 

waren gekomen gingen naar de vismijn. 

Bot is een platvis die je nooit in de 

viswinkel tegenkomt. Op mijn vraag 

wat ze daarmee deden, volgde eerst een 

zwijgend grijnzen. ‘Ken je gestoomde 

tongrolletjes in garnalensaus? Dat zijn 

dus geen tongrolletjes,’ zei er eentje. 

Aha.

Dat was twintig jaar terug en sinds 

die tijd zijn er meer gevallen van 

tongrolletjes geweest. Veel meer. De 

visbranche neemt het niet zo nauw 

met de waarheid over de negotie. Dat is 

een klassiek geval van de gelegenheid 

die de dief maakt, want de gemiddelde 

consument weet niets van vis, omdat de 

herkomst of de behandeling hem of haar 

ook helemaal niets kan schelen.

Hoe het jokken soms eerder norm 

lijkt dan uitzondering, laat zich het 

best illustreren aan de hand van een 

wandeling langs de viskramen van 

de Amsterdamse Albert Cuyp-markt. 

Je kunt ze niet missen: het zijn de 

stallen waarboven zich de hele dag een 

dozijn blauwe reigers ophoudt, die 

wachten tot sluitingstijd om zich op 

de overgeschoten koppen en graten te 

storten. 

Loopt U even mee? Dan vertel ik de 

dingen die ik in die twintig jaar op 

visgebied heb opgestoken. En afgeleerd.

Kijk, daar liggen zeebaarzen te glimmen. 

Wildvangst staat erbij. Maar, dat is ook 

toevallig, ze hebben allemaal exact 

dezelfde maat. Terwijl de vissen, die 

zich in scholen in zee ophouden, toch 

meestal in omvang variëren. En dat is 

ook nog eens het ideale formaat voor 

de consument, precies zo groot als 

de zeebaars zijn die ze in restaurants 

serveren. Ze zijn in ieder geval duurder 

dan exact hetzelfde ogende zeebaarzen 

in de belendende kraam, waar een 

bordje bijstaat dat ze het product zijn 

van Italiaanse aquacultuur.

De verdenking is daar: beide zijn 

kweekvis. En aangezien zeebaars wel 

lekker is, maar door zijn wilde, licht 

De visbranche neemt het 

niet zo nauw met de 

waarheid over de negotie
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nerveuze aard eigenlijk helemaal niet 

geschikt om in bassins dicht opeen op te 

groeien, gaan we die niet kopen.

Daar, achter die nieuwe Japanse vissen, 

ligt een bak met zeevruchten, stukken 

tonijn en zalm herkennen we, en zien 

jullie ook die kleine flinters krabstick? 

Met die tonijn is weinig mis, afsnijdsels 

van de grote flanken, die voor niet misse 

bedragen voor de sashimi zijn bestemd. 

Wat voor tonijn het is, zeggen ze er dan 

weer niet bij. Soms gaat het om 

geelvintonijn, die voor de Japanse 

delicatesse geschikt is, maar vaker zijn 

het albacores. Die zijn uit oogpunt van 

duurzaamheid goeie waar. Hun 

populaties zijn weliswaar stevig bevist, 

maar van roofbouw is geen sprake – nog 

geen sprake, moet ik zeggen. Voor de 

sashimi hebben ze geen brevet. Soms 

ook ligt er bonito, een vis die strikt 

genomen dan wel een soort tonijn is, 

maar qua culinaire waarde inwisselbaar 

met makreel. De prijzen van makreel en 

bonito ontlopen elkaar wel dusdanig dat 

je veel beter de eerste vis kunt kopen.

Met die zalm is evenmin veel mis. 

Hoewel ook hier de aquacultuur 

duistere kanten heeft. Om er maar één te 

noemen: naar schattingen van visserij-

biologen bestaat zestig procent van de 

wilde zalm in Noorse fjorden en rivieren 

uit exemplaren die zijn ontsnapt uit de 

reusachtige kweekkooien waarmee de 

fjorden zijn bespikkeld. 
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Goed, die krabsticks dus. Die hebben 

ondanks de naam helemaal niets met 

krab te maken. Ze zijn gemaakt van 

witvis, meestal Alaskapollak, die in 

blokken wordt gestanst en voorzien van 

kunstmatige krabsmaak. Het rozige 

kleurtje is verf, eveneens artificieel. Let 

er maar eens op bij de viswinkel, daar 

verkopen ze surimi in allerlei smaken, 

maar ook eentje met het label naturel, 

wat bij dit visproduct dus per definitie 

nonsens is. Als je door je wimpers kijkt, 

staat die rozige surimi wel leuk in een 

cataplana of paella, maar laat ze iets te 

lang mee pruttelen en ze vallen uit 

elkaar. Die surimi verpest dus eigenlijk 

de zeevruchten er omheen. Ik loop hier 

nu al jaren over deze markt, dus ik zie 

meer dynamiek in de uitgestalde waar 

dan alleen de opbouw in de vroegte, de 

afbouw in de namiddag en de reigers die 

de restjes wegschrokken. Een van de 

Frans Snyders, Vismarkt, 1618
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ontwikkelingen is het groeiende aanbod 

van visproducten in plaats van verse vis. 

Daar is een goede commerciële reden 

voor. Verse vis is niet lang houdbaar en 

bestaat uit, nou ja, verse vis. 

Visproducten, zoals zalmpaté, 

gemarineerde kabeljauw, kibbeling en 

dergelijke, bestaan maar voor een 

gedeel te uit vis en voor de rest uit spot-

goed kope hulpstoffen als meel, zout en 

smaakmakers. De gemiddelde waarde 

van de gebruikte grondstoffen daalt dus 

per kilo. Hoewel de suggestie bestaat dat 

de producent de consument met deze 

toevoegingen tegemoet komt, is de 

kiloprijs juist hoger ten opzichte van die 

van verse vis. Een ander voordeel voor 

de uitventers is dat de houdbaarheid is 

opgerekt en het lastiger is te controleren 

hoeveel van welke vis is verwerkt.

Neem de vis in de beroemde Britse fish 

and chips-tenten, de chippies. Die moet 

officieel bestaan uit kabeljauw, maar een 

onderzoek onder de honderden 

Londense chippies wees uit dat de helft 

geen kabeljauw gebruikt, maar de 

allergoedkoopste vis, de pangasius. Zou 

het anders gesteld zijn met de 

Nederlandse kibbeling? Dat hoéft hier 

van de wet geen kabeljauw te zijn, nee, 

maar zou u zich niet bekocht voelen als 

blijkt dat bijna iedereen panga in beslag 

doet? 

Over verdoezelen gesproken, links 

achter die gestoomde makreel, kijk 

daar eens. Schiller Locken, de lokken 

van Schiller. Wat zouden dat nu zijn? 

Het lijken repen gerookte vis en dat 

zijn het ook. Afkomstig van die vis 

daar, waarvan lange filets tussen de 

zeewolf en de snappers op het ijs 

liggen. Zeepaling staat erbij. Maar, er is 

helemaal geen zeepaling, net zomin als 

er rivierpaling is. Het is gewoon paling. 

Zeepaling is een oude handelsnaam 

voor hondshaai, om deze inferieure, 

want zeer bederfelijke vis, aan de man 

te brengen. Helemaal illegaal schijnt 

het niet te zijn om, laat het even tot je 

doordringen, een hondshaai zeepaling 

te noemen. De Nederlandse vishandel 

staat daarin overigens niet alleen, want 

in Groot-Brittannië noemen ze deze 
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doggies rock-salmon, rotszalm. Ook een 

fraaie. En daar ligt het grootste recente 

marketingsucces binnen de viswereld, 

de panga. Om dat uit te leggen moet ik 

even terug naar mijn studie biologie 

in de jaren tachtig, meer precies 

naar de derde verdieping van een 

universiteitsflat waarin de laboratoria 

waren gevestigd. Daar was een ruimte 

waar wij, studenten, op kousenvoeten 

langs moesten lopen. In die ruimte 

huisden Afrikaanse meervallen, in 

een half dozijn ronde, manshoge 

bassins. Die kweektonnen stonden 

in het lab van de onderzoeksgroep 

die de hormoonhuishouding van 

uiteenlopende diersoorten uitvlooide. 

De bassins waren zo dichtbevolkt dat 

iedere trilling voor instant paniek 

zorgde. Keek je niet uit, dan was een 

douche rond gespetterd stinkend water 

je beloning.

De hormoonpluizers hadden uitgevon-

den hoe je de dieren tot snelle ver-

menig  vuldiging kon aanzetten. Ze 

meenden met deze dieren, die goed 

gedijen in zuurstofarm, modderig 

water, niet alleen een instrument 

voor ontwikkelingssamenwerking 

in handen te hebben, maar ook een 

ideaal alternatief voor Nederlandse 

varkensboeren die indertijd kampten 

met spotgoedkope buitenlandse 

concurrentie. Alleen, de consument 

moest nog om. En daartoe ondernam 

de universiteit een marketingoffensief. 

Vooral de gerookte meerval moest hoge 

ogen gooien. Lekker spul, daar niet van, 

maar het plaatje van de merk waardige 

vis beloofde weinig goeds. De consument 

moest niets van deze onbekende en straf 

geprijsde vis hebben. En de varkensboeren 

trouwens ook niet. Die meervalkwekerijen 

zijn er nauwelijks gekomen.

Bij de Vietnamese meerval, die pangasius, 

is de marketing niet alleen in Nederland, 

maar mondiaal, heel anders aangepakt. 

Plaatjes van de vis krijgt de consument 

niet of nauwelijks te zien. Het main selling 

point van de panga is zijn lage prijs én de 

eigenschap dat hij niet vissig smaakt. Dat 

deelt deze vis met de evenzeer succesvolle 

tilapia. Zijn panga en tilapia bedrog? 

Nee, strikt genomen niet. Maar om deze 

kweekbeesten nu vis te noemen? 

Nou, nee.

Ik kan u nog van alles vertellen over die 

tarbot en griet, die daar zonder kieuwen 

op het ijs liggen. Die hebben ze eruit 

gesneden omdat ze snel roesten. Dat hoeft 

niets te zeggen over de gesteldheid van 

het vlees, want die kieuwen bederven nu 

eenmaal. Maar dát we de kieuwen niet als 

teken van versheid kunnen raadplegen, 

wekt weinig vertrouwen in de uitbaters 

van deze kramen.

Afijn, u zult van deze rondleiding wel 

honger hebben gekregen. Maar ik kan 

me voorstellen dat u vandaag weinig 

trek meer heeft in vis. Laten we naar een 

steakhouse gaan, ik weet nog wel een 

ouderwetse biefstuktent: Piet de Leeuw. 

Wát zegt u? 

Keek je niet uit, dan was 

een douche rond gespet-

terd stinkend water je 

beloning
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Eten in de trein naar 

Vladi  vostok
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Het is januari 2013. Een paar dagen geleden ben ik 
aange komen in Sint Petersburg om oud en nieuw te 
vieren met vrienden. Maar nu begint de reis echt. Ik ga 
twee en een halve maand reizen door het Verre Oosten 
van Rusland. Het beginpunt is Vladivostok en vanaf 
daar zal ik langzaam langs de Chinese grens west-
waarts trekken, om vervolgens naar het Noorden af te 
buigen. Het eindpunt is Jakoetsk, de koudste 
bewoonde plek ter wereld. Maar om Vladivostok te 
bereiken moet ik eerst acht dagen doorbrengen in de 
trein. Acht dagen, 10.000 kilometer en zeven tijdzones 
scheiden Vladivostok van Sint-Petersburg.

Vladi  vostok

tekst en foto’s Hester den Boer

Uit angst dat acht dagen treinvoedsel net 

iets te veel is en uit echte hollandsheid 

heb ik een grote pot pindakaas, een pak 

bitterkoekjes en een fles jonge jenever 

uit Nederland meegenomen, om uit 

de delen. Uit eerdere ervaring heb ik 

geleerd dat reizen per trein in Rusland 

vaak ontaardt in een groot collectief 

eetfestijn. Het leek me gepast om ook 

wat producten in te brengen.

In Nederland door het nieuws 
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gewaarschuwd dat de winter in 

Rusland nog nooit zo koud is geweest 

als in dit jaar, en met de informatie van 

Wikipedia in het achterhoofd dat in 

Jakoetsk in het verleden temperaturen 

zijn gemeten tot 72 graden onder nul, 

heb ik me dik aangekleed. Een soort 

Eskimo jas gekocht op de Noordermarkt 

en schoenen van koeienleer met de 

vacht aan de buitenkant. Maar in 

Moskou en Sint Petersburg blijkt de 

kou mee te vallen, en in vergelijking 

met alle modieus geklede Russische 

dames, voel ik mij de verschrikkelijke 

sneeuwvrouw. Daar komt bij dat het 

in de trein ongeveer dertig graden is. 

Omdat niet alle winterkleren in mijn 

rugzak passen, waardoor ik gedwongen 

ben een deel aan te trekken, verloopt 

de treinreis van Sint Petersburg naar 

Moskou ongemakkelijk. Ik geloof niet 

dat ik het eerder in mijn leven zo warm 

heb gehad. We zitten met zes personen 

in een hokje met aan beide kanten een 

houten bank. Er is zo weinig ruimte dat 

je knie aan knie zit. Mijn medereizigers 

hebben ook last van de hitte en trekken 

al snel hun dikke truien en schoenen 

uit. Ik heb geen vertrouwen in de geur 

van mijn dikke sokken en durf ik mijn 

schoenen niet uit te trekken.

Verhit en bezweet aangekomen in 

Moskou, ga ik op zoek naar een plek 

om te eten. Beperkt door mijn zware 

tas en de korte overstaptijd voor de 

trein naar Vladivostok, besluit ik op 

het station te blijven. Ik probeer mijn 

geluk in de stationsrestauratie. Het is 

ondertussen halftien ‘s avonds, maar 

het bordje op de deur belooft dat er tot 

tien uur maaltijden worden geserveerd. 

Afgezien van een nogal smoezelig 

uitziende man, die op een stoel zijn 

roes ligt uit te slapen, is het restaurant 

verlaten. De vrouw achter de balie kijkt 

me vijandig aan als ik vraag of ik nog 

wat eten kan bestellen. Zwijgend knikt 

ze in de richting van de vitrine waar het 

eten ligt uitgestald. Ik begrijp dat mijn 

keuze beperkt is tot de restjes die nog 

over zijn van die dag. Drie verpieterde 

aardappels, wat doorgekookte broccoli 

en een uitgedroogd stukje vlees worden 

nauwkeurig afgewogen. In Rusland betaal 

je in restaurants naar gewicht. Vervolgens 

plaatst ze het bord enkele minuten in 

de magnetron en kwakt het met veel 

tegenzin op de balie. Bij de eerste hap 

merk ik dat het eten nog koud is. De 

vrouw is langdurig aan het telefoneren 

geslagen, ik besluit het er bij te laten. 

Tegen middernacht kraakt de stations 

omroep dat de trein klaar staat op het 

perron. Ik reis derde klas, dus geen 

afgesloten coupé. De wagon bestaat uit 

een lange gang met links hokjes met twee 

stapelbedden tegenover elkaar en een 

tafel in het midden. Rechts zijn in de 

lengte bedden in setjes van twee boven 

elkaar gemonteerd. Hier kan het onderste 

bed worden ingeklapt waardoor er een 

tafel en twee stoeltjes te voorschijn 

komen. Als je op deze manier reist, kost 

een ticket van Moskou naar Vladivostok 

slechts 150 euro. En het is gezellig, want 

door de open ruimte maak je gemakkelijk 

contact.

Ik leg mijn tas onder de bank, haal mijn 

boek te voorschijn en maak het mezelf 

gemakkelijk in de wetenschap dat de 

komende zeven dagen mijn wereld niet 

groter zal zijn dan deze wagon. Mijn tas, 

voornamelijk gevuld met pakjes instant 

noodles en koekjes uit Nederland, houd 
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ik binnen handbereik. Daarnaast heb ik 

theezakjes, instantkoffie en een beker 

mee genomen. Een van de grootste 

geneugten van de Russische trein 

is, dat in elke wagon een grote ketel 

met kokend water staat. Via een klein 

kraantje kun je hiermee je eigen thee 

zetten of je noodles klaarmaken.

Aan de overkant van de gang zit een 

jong stelletje uit Oezbekistan. Ze 

werken in Rusland als gastarbeider 

bij een kindertehuis. Zij als kinderjuf 

en hij bij de technische dienst. Ook zij 

moeten helemaal naar Vladivostok, en 

de wetenschap dat we zeven dagen tot 

elkaar veroordeeld zullen zijn, schept 

al gelijk een band. Tegenover mij zit 

een Russisch, nogal zwijgzaam, ouder 

echtpaar. Het bed boven mij blijft de 

eerst twee dagen leeg. 

Eenmaal vertrokken komen de 

eerste tafelkleedjes te voorschijn en 

worden etenswaren uitgestald. De 

meeste Russen bereiden thuis vlees 

of kippenpoten en nemen die mee als 

voedsel voor onderweg. Zo ook het 

echtpaar tegenover mij. Ze bieden mij 

een stukje vlees aan met wat brood. 

Het is een soort gedroogd varkensvet. 

Als parttime vegetariër niet direct 

mijn eerste keus, maar omdat ik alles 

wil proeven, neem ik het aan. Als ik 

een hapje wil nemen, blijkt dit een 

stuk moeilijker dan ik had verwacht. 

De substantie lijkt wel van een soort 

gedroogd leer en hoe ik ook aan mijn 

stukje vlees trek, het lukt me niet om 

er een stuk af te bijten. Het echtpaar 

kijkt mij zwijgend aan en lijkt mijn 

worsteling niet op te merken of anders 

weten ze dit heel goed te verbergen. 
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Ik raak in een lichte paniek en weet niet 

wat te doen met mijn stukje vlees. Ik 

kan het niet opeten, maar weggooien is 

onbeleefd. Na enige aarzeling besluit 

ik de truc uit de kast te halen, die ik 

als kind regelmatig heb toegepast. Ik 

stop het stuk varkensvet in mijn mond, 

excuseer me mompelend, loop naar 

de wc en spuug het uit. Zo neutraal 

en onschuldig mogelijk kijkend loop 

ik terug naar mijn plek. Het echtpaar 

lijkt niets gemerkt te hebben. Als 

tegenprestatie bied ik ze een bitterkoekje 

aan. Na deze argwanend bekeken te 

hebben slaan ze beleefd mijn aanbod af.

In de zomer staan er op de stations 

vaak oude vrouwtjes die thuis bereide 

maaltijden verkopen, maar in de winter 

is het blijkbaar te koud en zijn zenergens 

te bekennen. Naast mijn noodles blijft 

nu alleen de restauratiewagon in de 

trein over als voedselbron. Elk uur loopt 

er een oude vrouw met een karretje 

voorbij die, in dienst van de restauratie, 

flesjes frisdrank, bier, snoepgoed 

en piroshki verkoopt. Piroshki zijn 

een soort pasteitjes, meestal gevuld 

met aardappel, vlees of kool, maar 

in principe kan de vulling overal uit 

bestaan. Je kunt ze in Rusland op elke 

straathoek kopen, maar het is alleen 

echt lekker als ze vers zijn. De pasteitjes 

die deze vrouw verkoopt, zien er de 

eerste dag al niet erg aantrekkelijk 

uit en naarmate de dagen vorderen, 

wordt het er niet beter op. Ik vermoed 

dat ze sinds Moskou geen nieuwe 
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proviand heeft ingeslagen, maar durf 

het haar niet te vragen. Ik heb een beetje 

medelijden met haar. Elk uur komt ze 

langs, met dezelfde monotone stem haar 

koopwaar aanprijzend. Ze is minstens 

60, maar moet in haar eentje de zware 

kar duwen. Dit is vooral lastig in de 

verbindingsstukken tussen de wagons. 

Ten eerste vriest het in deze delen van 

de trein net zo hard als buiten. Er zit een 

dikke laag ijs op de ramen. Daarnaast 

moet ze hier een moeilijke drempel over. 

Maar ze laat zich niet kennen en als een 

soort tankwagen ramt ze de kar door het 

tussenstuk.  

In de restauratie worden wel warme 

maaltijden geserveerd. Je betaalt 

ongeveer 10 euro voor van het vet 

druipende gebakken aardappelen met 

wat groente en een stuk vlees. Het 

grootse deel van de tijd is het restaurant 

uitgestorven. Russen geven de voorkeur 

aan hun zelf klaargemaakte maaltijden. 

Omdat ik ook weinig vertrouwen heb in 

de versheid van de producten, besluit 

ik de restauratie zo veel mogelijk te 

mijden. Blijven de instant noodles over. 

Na ongeveer twee dagen in de trein 

komen we aan in Jekaterinenburg. 

Het is de eindhalte van het zwijgende 

echtpaar en het beginpunt van een groep 

van 27 Noord-Koreaanse gastarbeiders. 

Ze hebben negen maanden in de bouw 

gewerkt. Nu zijn ze op weg naar huis 

om daar een paar weken uit te rusten. 

Vlak voor Vladivostok moeten ze de 

grens over, maar tot die tijd reizen we 

samen. Een aantal spreekt een beetje 

Russisch en met een veel goede wil 
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Het vriest in deze 

delen van de trein net 

zo hard als buiten
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lukt het aardig om te communiceren. 

Ze werken in Rusland omdat daar de 

salarissen hoger liggen. Ze verdienen 

ongeveer 300 euro per maand, wat veel 

is voor Noord-Koreaanse maatstaven. 

Ik probeer te vragen naar het leven in 

hun land, maar daar laten ze weinig 

over los. Ze lijken op hun hoede. Net 

als ik leven ze op noodles. Gezamenlijk 

maken we drie keer per dag de gang naar 

de heetwaterketel, om onze bakjes bij te 

vullen. Elke dag zetten we deklok een 

uur vooruit en als de reis vordert, raken 

we steeds meer het besef van tijd en 

plaats kwijt. Na een paar dagen is er van 

een dag en nachtritme geen sprake meer. 

We ontbijten om drie uur ‘s nachts en 

slapen overdag. 

Ik probeer mijn pindakaas, bitterkoekjes 

en jenever aan de Noord-Koreanen te 

slijten. Kim, de Koreaan die in het bed 

boven mij slaapt, wil wel een stukje 

brood met pindakaas proberen. Hij zegt 

het heerlijk te vinden, maar zijn gezicht 

vertelt wat anders en het volgende 

broodje slaat hij toch maar af. De jenever 

valt wel in de smaak en ik drink, met 

een groep van 27 Noord-Koreanen en 

twee Oezbeken de fles leeg. Anderen 

hebben nog wodka in de aanbieding en 

hoe meer lege flessen, hoe vlotter de 

communicatie verloopt. Mijn Koreaanse 

overbuurman geeft me een ei om op te 

eten bij de wodka. In de veronderstelling 

dat het een gekookt ei is en dat wat 

eiwitten geen kwaad kunnen, neem 

ik het aan. Net voordat ik de schil wil 

breken houdt hij mij tegen. Het is een 

rauw ei en hij doet voor hoe je een klein 

gaatje in de schil moet maken om het 

leeg te zuigen. Hij biedt me opnieuw 

een ei aan, maar nu weiger ik. Er zijn 

grenzen en het rauwe ei is er één van.
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De Engelse regisseur Roland Joffé 
brengt in de speelfilm Vatel 
prachtig in beeld hoe het Condé’s 
cere monie meester tijdens dit 
konin klijke uitje vergaat. Het is 
een kostuumdrama met Gérard 
Depardieu als Vatel in de hoofd rol. 
In 2000 is het de openings film in 
Cannes. Tim Roth speelt de 
Marquise de Lauzun en Uma 
Thurman is de verleidelijke Anne 
de Montausier. 

Vat el’s 
geschonden eer

tekst Josje van der Sloot

François Vatel (1631-1671) is per se 

geen chef-kok, zoals ze vaak beweren, 

maar een maître d’hôtel, in dienst 

vande prins van Condé. De functie is 

in die tijd respectabel en zwaar. Hij is 

verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van de huishouding, waarbij 

perfectie en de goede naam van het huis 

uitermate belangrijk zijn. Een maître 

d’hôtel organiseert zo’n beetje alles 

wat met eten te maken heeft. Hij regelt 

de voorraden, inspecteert de keukens, 

stuurt het keukenpersoneel aan en zoekt 

te recepten uit. Hij bedenkt de volgorde 

en de symmetrie van het opdienen 

van talloze gerechten, overlegt met de 

fruitafdeling, met de schenkkamer, 
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Vat el’s 
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de bakkerij of de wasserij. Hij kiest 

het glaswerk, het serviesgoed en het 

tafellinnen uit. En alsof dat nog niet 

genoeg is, regelt hij ook het vermaak en 

de verlichting tijdens het diner. Dat zijn 

dus zo’n beetje de taken waar Vatel druk 

mee is, als de Franse Koning Lodewijk 

XIV op bezoek komt. 

De film begint op 23 april 1671. Tegen 

de avond slingert een lang lint van 

koetsen en paarden door het glooiende 

landschap. Het kleurrijke gezelschap 

is onderweg naar Chantilly. De Franse 

koning staat op het punt om de 

protestantse Nederlanden binnen te 

vallen en heeft de steun van de prins 

van Condé nodig. De prins op zijn beurt 

gokt op financiële steun van de koning. 

In het gezelschap van de koningin, met 

haar cockerspaniël, reizen ook drie 

hofdames als inwisselbare geliefdes 

van de koning mee. Een van hen is 

madame de Montausier, vertolkt door 

de mooie Uma Thurman. Zij is tot haar 

verdriet aangewezen de nachten met de 

koning door te brengen. Ze zal echter 

een meer dan normale belangstelling 

krijgen voor Vatel en niet alleen voor 

zijn werkzaamheden. Vatel is niet 

ongevoelig voor haar aandacht en 

probeert op een goed moment haar 

liefde beantwoorden, wat niet helemaal 

lukt. De verveelde edellieden in het 

gezelschap bezorgen hem nogal wat 

hoofdbrekens.

We zien potsierlijke pruiken en 

glanzende jurken, alles volgens de 

laatste mode van de Grand Epoque. 

In schril contrast hiermee staat een 

zwoegend leger keukenpersoneel, 

aangevoerd door Vatel. Leuk is het 

om hem aan het werk te zien. Hij geeft 

goedlachs her en der aanwijzingen, 

proeft van de diverse sausen, stuurt 

schuldeisers onverrichter zake naar huis 

en grijpt in wanneer er iets fout dreigt te 

gaan. 

Gaandeweg gaat er van alles mis. 

Zo ontbreken bij het souper op de 

eerste avond op verschillende tafels de 

wildgerechten. Dat grijpt Vatel aan, want 

het schaadt zijn reputatie. Op dag twee 

moeten tijdens de lunch boven de vijver 

de zon met een zingende engel komen 

hangen. Paarden trekken het gevaarte 
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op, maar een van de paarden slaat op 

hol. Een staljongen wordt gewurgd in 

de touwen, maar van dat drama krijgt 

het Koninklijke gezelschap niks mee. 

Vatel is volledig van slag. Op de derde 

dag verzamelt hij nog een keer al zijn 

moed om het einde van de logeerpartij 

naar een hoogtepunt te brengen. Het 

zeebanket op ijs, waarin Neptunus de 

zonnegod groet, moet de Grande Finale 

zijn. Als Vatel de vis wil controleren, 

blijkt tot zijn verbijstering dat deze 

nog niet is gearriveerd. Ten einde raad 

begeeft hij zich naar zijn kamer, neemt 

het zwaard en stort zich erin. Een paar 

uur later komen paarden aandraven met 

karren die uitpuilen van de vis.

Tot zover de film. Roland Joffé heeft er 

een romantische prent van gemaakt. 

Wie van kostuumdrama’s houdt, 

komt aan zijn trekken. Maar klopt de 

historische Vatel wel met die van de 

film? Is hij werkelijk de goedmoedige, 

vriendelijk gastronomische alleskunner 

die Dépardieu neerzet? Is hij de man 

die de gastronomie, als uiting van 

cultuur, de belangrijkste contouren heeft 

gegeven? Het antwoord op deze vraag 

is moeilijk te geven, want over François 

Vatel is niet veel bekend. In het boek 

Vatel où la naissance de la gastronomie 

(1999) probeert Dominique Michel 

zijn levenswandel te achterhalen. 

Zijn bronnen zijn bescheiden. Er zijn 

helemaal twee brieven die iets melden 

over het feest in Chantilly, zoals die 

van Madame de Sévigné (een adellijke 

dame die dicht bij het hof verkeert) die 

er iets over schrijft aan haar dochter, 

maar zij heeft het ook maar van horen 

zeggen. Daarnaast zijn er twee artikelen 

over de logeerpartij in de Gazet de 

France die met geen woord reppen over 

de zelfdoding. Verder is er een verslag 

van Jean Hérault Gourville, die bij de 

logeerpartij aanwezig is geweest. 

Vatel is geboren in de Picardie. Zijn 

ouders zijn arme boeren. Meer is er niet 

over hem bekend. Dominique Michel 

begint met de beschrijving van Vatels 

woonplekken in Parijs. Hij heeft twee 

sobere kamers in de stadsvilla van de 

prins van Condé in Saint-Germain-

des-Prés. Daarnaast huurt hij een 

appartement in Saint-Eustache. Hij heeft 
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meubels van goede kwaliteit, zoals een 

tafel met zes stoelen van notenhout. Hij 

bezit verder een ring met een diamant, 

een koetsje met twee paarden, een 

uitgebreide keuken set en drie pruiken. 

Aan de wand van zijn huurappartement 

hangt een portret van Fouquet, zijn 

voormalige werkgever. Vatel is dus niet 

armlastig, maar hoe een telg uit een 

arm landarbeidersgezin het tot maître 

d’hôtel schopt, onthult Michel niet. 

Vatel komt op een zeker moment 

in dienst van Nicolas Fouquet, 

toezichthouder van financiën bij 

Lodewijk XIV. Fouquet bouwt het 

kasteel Vaux-le-Vicomte in de gemeente 

Maincy. Men zegt dat het Lodewijk 

de XIV geïnspireerd heeft bij het 

bouwen van zijn paleis in Versailles. 

In dienst bij Fouquet organiseert Vatel 

in 1661 een groot bal met diner voor 

de Zonnekoning. Fouquet belandt 

later achter de tralies, verdacht van 

diefstal uit de schatkist. Men denkt 

dat Vatel medeplichtig is, omdat 

hij verantwoordelijk is voor grote 

uitgaven en hij vlucht een tijdje naar het 

buitenland. Teruggekomen in Frankrijk 

treedt hij in dienst van de prins van 

Condé.

Gezien de enorme verantwoordelijkheid 

voor het welslagen van de feestelijke 

onderneming, is het niet verwonderlijk 

dat Vatel op de tweede dag van het 

bezoek van de koning totaal de kluts 

kwijt is. In de film sterft hij op de derde 

dag, uit het verslag van Gourville blijkt 

dat hij zich de tweede dag al met zijn 

zwaard doorboort. De stress van de 

enorme logeerpartij moet gigantisch 

zijn geweest. Dat hij totaal overspannen 

een einde aan zijn leven maakt, lijkt 

onbegrijpelijk, maar gezien tegen de 

achtergrond van de zaak Fouquet en 

zijn pogingen om zijn eer te herstellen 

wat beter te begrijpen. In een handboek 

voor de maître d’hôtel uit die tijd staat, 

dat iemand die een dergelijke functie 

bekleedt, grote zorg moet hebben om 

zijn eer. Na het ontbreken van het wild 

op enkele tafels, tijdens het souper op 

de eerste avond, zou Vatel herhaalde 

malen geroepen hebben dat het een 

vreselijke belediging is en een inbreuk 

op zijn eer. De prins van Condé zelf 

heeft hem gekalmeerd. Het niet op tijd 

komen van de vis is een onoverkomelijk 

eerverlies, zowel voor de Condé’s als 

voor Vatel. In adellijke kringen is het in 

die tijd gebruikelijk om de eer aan jezelf 

te houden en te sterven door het zwaard. 

Dat hij zijn werk meer dan perfect heeft 

uitgevoerd, blijkt uit het feit dat het feest 

gewoon doorgaat. Volgens het verslag 

van Gourville huilt alleen de prinses 

als zij het vreselijke bericht verneemt. 

Op 24 april 1671 is Vatel begraven in 

een naburig dorp. Niemand van de 

gasten heeft verder iets gemerkt. Men 

gaat gewoon door met dineren, jagen en 

tortelen. Alles verloopt toch vlekkeloos? 

Nou dan.
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eten, drinken en slapen op niveau www.qlhotels.com

QL Hotels is dé collectie van meer dan 
100 kleinschalige, authentieke hotels in 
Nederland, België, Duitsland, Luxemburg 
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www.qlhotels.com 
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Als je Joost Janmaat ontmoet, vergeet je zijn welbespraaktheid en 
gedachten kronkels nooit meer. Een gipsy met een universitair 
diploma in Geschiedenis. Zijn proefschrift schreef hij over de politieke 
economie van de Afghaanse burgeroorlog. In 2006 startte hij Partizan 
Publik, samen met een team van Social Engineers. Ze maken 
campagnes, boeken, tentoon stellingen en richten bedrijven op. 
Bijvoorbeeld Movem ber, Open Coop en Amsterdam Energie. Ach ja, 
en in zijn vrije tijd is hij imker en destilleert zijn eigen Eau-de-vie. 
Susette Brabander spiegelt Janmaat aan haar wijn.

tekst Susette Brabander | illustratie Gijs Kast

Château de Nages 2009, JT, 

Costières de Nîmes 

Costières de Nîmes ligt naast het 

beroemde Châteauneuf-du-Pape. 

Michael Gassier is de vierde generatie 

van Château de Nages. Hij heeft het 

Château bekend gemaakt met zijn 

mooi geprijsde super wijnen. Deze 

Cuvée draagt de initialen J.T. Joseph 

Torres is de overgrootvader van de 

Michael Gassier en de oprichter van de 

wijngaarden. De J.T. bestaat voor 95% 

uit syrah en voor 5% uit mourvèdre. 

De wijn heeft kracht en een aroma van 

peper, kruiden en zwarte bessen, dat is 

Janm  aat
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en zwarte bessen

de syrah. De mourvèdre geeft een vol 

aroma en diepe kleur. Tijd voor een glas 

wijn met Joost Janmaat aka Fear and 

loathing in Las Vegas, aka Pirates of the 

Caribbean en aka Walk on by. Saai zal 

het niet worden met zoveel leven aan 

tafel.

Zaterdagmiddag 14:00 uur, dunne 

lentezon, Amsterdam

Ik zit te wachten op een bankje aan 

het IJ. Ik kijk uit op het Tolhuis, op het 

voormalige Shell terrein. Naast mij staat 

de fles wijn te ademen in de lichte bries 

van het Amsterdamse water. De tannines 
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worden wat ronder en mijn verwachting 

stijgt. Ik wil die bont gebloemde jas zien. 

En daar is hij dan.

Om met de deur in het Tolhuis te 

vallen: Waarom vergelijk jij jezelf met 

Hunter S.Thompson? 

Ik zou graag willen denken als Hunter 

S.Thompson. Hij is één van mijn 

weinige idolen en heeft de Gonzo 

journalistiek uitgevonden. Niet zomaar 

een stukje schrijven, maar jezelf er 

echt in werpen. Hij gaat all the way, 

geen begint eer gij bezint, maar vol 

erin. Bam. Dat is ook mijn motto in het 

leven. Thompson was mateloos. Zijn 

drugsconsumptie heb ik niet, maar het 

mateloze wel. Daardoor heb ik altijd veel 

energie. Maar ben ook grenzeloos en 

daar word ik soms heel moe van. En dik.

Waarom vergelijk jij jezelf met 

kapitein Jack Sparrow? 

Ik zou een smooth operator willen zijn 

als Johnny Depp aka Jack Sparrow. 

Charmanter kan het niet. Mooie praatjes 

waar niks van terecht komt. Van de 

vijftig ideeën die ik heb, wordt er één 

concreet. Ik schep er vreugde in mooie 

plannetjes en praatjes te verkopen. 

Daarvoor leef ik. Het zijn uiteindelijk de 

verhalen die overblijven.

Maar je krijgt wel veel voor elkaar. 

Komt dat dan door het stukje Gloria 

Gaynor in jou?

Nee dat komt omdat ik veel mensen om 

mij heen heb. Ik ben een familieman. Ik 

heb in Amsterdam geen bloedfamilie, 

maar heb hier veel nieuwe families 

gemaakt. Voor mij gaat het erom dat je 

dingen samen doet, geluk creëren met 

do it yourself together. 

Ik ben onderdeel van de Open Coöp, een 

publieke maak plek, waar ideeën die 

nog niet helemaal uitgewerkt zijn, getest 

kunnen worden om door te ontwikkelen. 

Daar mag je ook falen. Het is allemaal 

kleinschalig, maar gaat grote gevolgen 

hebben. 

Onze wijn heeft nu lang genoeg 

geademd. Wat proef je?

Echte druiven.

De wijn heeft een geur van zwart fruit, 

peper, kruidig, espresso en tabak. Zijn 

dit smaken die bij jou passen?

Ja absoluut. Als ik de wijn ruik schiet hij 

meteen mijn hersenen in. Bam.

Is dat goed: Bam?

Ja want ik ben niet zo van de verfijnde 

smaakjes. Ik kom uit Brabant en hou van 

veel en vet, van het smaakversterkende. 

Mijn favoriete smaak is umami, denk 

ik. Het gaat mij uiteindelijk meer om de 

performance van voedsel. Bijvoorbeeld 

oesters. Die zien er heel spectaculair 

uit, maar de smaak doet me niet zoveel. 

Hierover praten doet me heel erg denken 

over hoe mijn ouders vroeger leefden. 

Zij waren in de jaren 60 lid van de Club 

van Rome. Dat was een internationaal 

gezelschap dat waarschuwde voor 

de grenzen aan de groei. Minder 

consumeren, minder energie verbruiken, 

duurzamer leven, voedsel niet heel de 

wereld over slepen. Back to the land. Ze 

hebben hun eigen huis gebouwd en al het 

eten kweekten ze zelf. Elk jaar kochten 

ze een varken. Het hele huis hing vol met 

eten. Netten aan het plafond met appels, 

kisten vol aardappels, stellingkasten 

met ingemaakte groente en fruit, eten 

op suiker, zuur, alcohol. Eindeloos veel 
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eten, maar nooit cola of chips. Dat 

was traumatisch, altijd alleen maar 

zelfgebakken koekjes. Toch doe ik nu 

hetzelfde als mijn ouders. Ik ben imker, 

maak mijn eigen Eau-de-vie en we zijn 

bezig met een productietuin midden in 

Amsterdam: 3000 vierkante meter waar 

je met honderd gezinnen van kunt laten 

eten.

Michael Gassier, de maker van de 

wijn, zegt dat wij alles op deze wereld 

in bruikleen hebben. Hoe zie jij dat?

Dat vind ik mooi. Voor mij gaat het om 

het delen. Dingen samen doen. Wij zijn 

sinds 2012 met Amsterdam Energie 

begonnen, een energiemaatschappij 

waarbij je geen klant bent, maar lid van 

een coöperatie. Ieder lid is mede-

eigenaar en beslist mee over de winst-

bestemming. Ik vind het geestver-

ruimend dat je je eigen energie kan 

opwekken, je eigen huis kunt bouwen, je 

eigen eten kunt verbouwen. 

De wijnen van Château de Nages 

hebben sinds 2011 het certificaat 

Agriculture Biologique. Hoe 

biologisch leef jij?

Ik doe mijn boodschappen bij de Turk en 

de biologische winkel. Ik kan niet 

beoordelen of biologisch daadwerkelijk 

een duurzamere manier van landbouw 

is. Ik koop biologische producten om het 

verhaal dat eraan vast zit. Ik ben 

historicus. Verhaaltjes maken mij 

gelukkig en in een biologische winkel 

doen ze dat goed. Geen anoniem eten, 

maar eten met een verhaal. Ik zou het 

ook fantastisch vinden als een 

paupersupermarkt als Dirk van den 

Broek mooie verhalen gaat vertellen 

over hun fabriekstomaten.

Geloof je in sprookjes?

Ja, die maken het leven mooier. Dat is 

ook mijn werk, verhalen vertellen. 

Ik ben sinds drie jaar creatief directeur 

van het Amsterdams 4 en 5 mei Comité, 

dat zich inzet om die twee dagen 

historische betekenis te geven. Er zijn 

wel drie honderd programma’s van 

kleine intieme initiatieven tot grote 

festivals. Op die manier creëer je 

saamhorigheid bij de inwoners van 

Amsterdam.

Deze wijn smaakt goed bij Oosters 

gekruide gerechten. Heb jij iets met 

het Verre Oosten?

Mijn vrouw-to-be is Libanees en de helft 

van mijn vrienden is Indo. Ik heb geen 

idee hoe dat zo gelopen is. Maar je slaat 

wel de spijker op de kop.

De wijn heeft een koude pre

fermentatie van drie dagen gehad 

om een wijn te creëren die extra 
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geurig is en een aroma heeft van vol 

rijp fruit. Daarna volgt een warme 

maceratie, waarbij de druiven dertig 

dagen op dertig graden hebben 

geweekt om de extracten optimaal te 

laten werken en om ronde tannines 

te verkrijgen. Hoe verloopt bij jouw 

het proces van idee tot resultaat?

Als ik een idee heb, vertel ik dat aan tien 

mensen. Als het idee blijft hangen en ik 

krijg reacties terug, dan kan ik er mee 

verder. Dat is, zo blijkt, het principe dat 

bijen ook gebruiken. Zij leven in een 

super organisme. Eén bij kan zelf niet 

overleven, daar heeft hij 10.000 andere 

bijen voor nodig. Ze werken samen. 

Elk jaar gaan ze zwermen. De helft 

verlaat de kolonie voor drie dagen om 

verschillende plekjes te bezoeken. Als 

ze terugkomen, vertelt elke bij aan vijf 

andere bijen wat hij gezien heeft. Die 

vijf bijen vertellen het idee door, als ze 

het een goed idee vinden. Dat zie je op 

de raat. Een goed idee verspreidt zich en 

een slecht idee gaat dood in een vroeg 

stadium.

Wijngoeroe Robert Parker heeft de 

wijn een hoge waardering gegeven. 

Hij heeft tegenwoordig net zoveel 

aanhangers als tegenstanders. 

Wijnboeren maken wijn naar zijn 

smaak, omdat ze meer geld kunnen 

vragen bij een goede beoordeling. 

Geen ideale situatie dus. Met welk 

streven start jij je projecten?

Ik denk dat iedereen beter wil worden 

van een samenwerking. Voor de één is 

dat geld of status, maar het doel kan ook 

vriendschap zijn of simpelweg een goed 

gevoel. 

Phillippe Cambie is de adviseur van 

Michael Gassier. Tophuizen in de 

regio beschouwen zijn adviezen 

als een soort gospel. Wie is jouw 

adviseur?

Ramsey Nasr, de vorige dichter des 

vaderlands. Zijn teksten roeren mij in 

mijn buik, in mijn hoofd en in mijn hart. 

Ik moet hem dat eindelijk eens vertellen. 

Hij raakt mij en stuurt mij. Het inspireert 

mij als het een beetje vaag en mystiek is. 

Niet alles hoeft verklaard te worden.

Deze wijn wordt voor de botteling 

niet gefilterd. Je zou kunnen zeggen 

dat de wijn nog rafelrandjes heeft 

en ook veel eigenheid. Wat is jouw 

rafelrandje?

Ik heb weinig geduld. Ook heb ik niet 

zoveel met privacy, daar kan ik mensen 

mee in de weg zitten. Soms gooi ik alles 

in één keer om, waardoor er flink wat 

gezonde onrust ontstaat. Ik ben een 

intellectuele ramptoerist.

Hoeveel punten geef jij deze wijn? 

Met jouw mooie verhalen erbij geef ik 

77 punten. Dat is ook mijn geboortejaar. 

Deze wijn past heel goed bij de dingen 

die ik lekker vind, zoals een mals 

paardenbiefstukje.

De wijn is gekocht bij Grape District
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tekst Gerrit Jan Groothedde

Als je het opzoekt zul je vinden: de 
Berenburg van het bekendste 
merk, Sonnema uit Dokkum, 
wordt met één e geschreven, 
omdat het bedrijf niet de rechten 
heeft de naam van de bedenker 
Hendrik Beerenburg te gebrui-
ken. Die zouden berusten bij de 
Weduwe Joustra in Sneek. 

Be(e)renburg
Het is maar een van de vele mistige 

verhalen die het product Beerenburg 

(ook wel Berenburg of Berenburger) 

omringen. Ook de status als nationaal 

symbool van Friesland blijft bij nadere 

beschouwing niet overeind. Het 

blijkt immers te gaan om een drank 

die voor het eerst werd gemaakt door 

een Amsterdammer, en dan nog wel 

op basis van een gedistilleerd van 

Schiedamse oorsprong. Zelfs anno 
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verlichte liefhebber had er zelfs 

nog nooit van gehoord. Bizar, voor 

een authentiek product dat door 

echte Friezen ooit als het beste was 

aangeprezen. Hier moest de onderste 

steen boven.

Pingjum blijkt één drankgelegenheid 

rijk, met de naam De Hollandse Kus. Een 

telefoontje kostte weinig moeite. Op de 

vraag wat men van Pingjumer Berenburg 

wist, viel een stilte, gevolgd door de 

vraag naar het waarom van deze vraag.

Wat bleek? De eigenaren, importfriezen 

Hans en Judith Trappenburg, zouden 

binnen enkele weken hun huis 

gestookte, gloednieuwe Berenburg 

introduceren, een aftreksel van 

het originele kruidenmengsel op 

zelfgestookt gedistilleerd. Maar 

daarover hadden ze nog met niemand 

gesproken. Enfin, er zijn slechtere 

momenten om de alwetende journalist 

uit te hangen. En zo kwam het dat

bouillon! begin december 2012 exclusief 

aanwezig was bij de introductie van de 

Trappenburg Pingjumer Berenburg. Een 

sfeervolle avond was het, daar niet van. 

En de kwaliteit van Berenburg, gerijpt 

op nieuw eiken fusten, is zonder meer 

uitstekend.

Maar Hans en Judith Trappenburg 

zijn eerlijke mensen. Pingjum als het 

wereldcentrum van de authentieke 

Berenburg? Dat verhaal blijkt op los 

zand te berusten. Er was, voor zij 

ermee begonnen, in Pingjum nooit 

Berenburg geproduceerd. Het blijkt 

allemaal een stunt te zijn geweest van 

Berenburgproducent Boomsma in 

Leeuwarden, die vanuit de redenering 

dat klein het nieuwe groot moest 

worden, een deal had gesloten met 

2013 is het drankje geen louter Friese 

aangelegenheid, want de op een na 

grootste producent ervan is Hooghoudt 

in Groningen.

Desondanks komt de Friezen de eer toe, 

het drankje groot te hebben gemaakt en 

kan het alleen al om die reden aanspraak 

maken op de aanduiding streekproduct. 

Zeker nu in het roemrijke plaatsje 

Pingjum (652 zielen) een revival in 

gang is gezet van de echte, ambachtelijk 

gestookte Beerenburg. Hoewel...wat 

is echt? De mythes stapelen zich op. 

Het mysterie dient zich aan. De wereld 

hangt van toeval aan elkaar. Tijdens een 

terloopse discussie met een liefhebber 

van Beerenburg over welke nu de 

lekkerste en welke de originele versie 

van het drankje was, viel de naam 

Pingjumer. Die naam was ook al eens 

gevallen bij Friese kennissen, toen 

die een kruikje cadeau kregen met de 

melding dat dit nu de lekkerste en meest 

authentieke Berenburg (met één e) was.

Er viel een stilte. De Pingjumer was 

duidelijk niet bekend, sterker, deze 

Een ding is zeker: alle 

Beerenburg, Berenburg en 

Berenburger wordt 

gemaakt van het originele 

kruiden mengsel van 

Hendrik Beerenburg
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Pingjums beroemdste zoon, de 

cabaretier Rients Gratama, liefhebber 

van het drankje, wiens portret het etiket 

op de stenen kruik sierde.

Er was dus geen sprake van een 

Pingjumse grijsaard die het drankje 

in een zelf in elkaar gezette koperen 

stookketel semilegaal vervaardigde, 

op basis van een zelf bij elkaar gezocht 

en angstvallig geheim gehouden 

kruidenmengsel. Er was dus ook geen 

bijna onleesbaar recept dat op de zolder 

van het lokale café, tussen de pagina’s 

234 en 235 van een boek over Pingjum, 

is gevonden. Jammer, want het zou 

mooie romantiek zijn geweest.

Een echt groot succes was het destijds 

overigens ook niet, de Pingjumer. 

Volgens producent Boomsma was het 

ook gewoon de reguliere Boomsma 

Berenburg in een andere kruik. En 

in feite weten alleen inwoners van 

Pingjum, een enkeling in Stiens en 

een kennis van ze, die later over eten 

en drinken ging schrijven, nog van het 

bestaan af. 

Een ding is zeker: alle Beerenburg, 

Berenburg en Berenburger wordt 

gemaakt van het originele kruiden-

mengsel van Hendrik Beerenburg, een 

Amsterdammer die halverwege de 17e 

eeuw aan de Stromarkt een kruideniers-

nering had. Van het verhaal dat hij het 

kruidenmengsel als medicijn tegen 

maagklachten aanprees, met het doel om 

de accijns te ontlopen, is in elk geval 

niets waar. Wel klopt het dat het drankje 

enige populariteit genoot bij binnen-

vaartschippers.

Al bij leven zou Hendrik Beerenburg de 

vervaardiging van zijn kruidenmengsel 

hebben overgedragen aan Jacob Hooij, 

een vooraanstaand kruidenier van wie 

het bedrijf tot op de dag van vandaag 
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bestaat. De inmiddels gepensioneerde 

vader van huidig eigenaar Oldenboom 

zegt de laatste (vrouwelijke) nazaat van 

Hendrik Beerenburg nog persoonlijk 

gekend te hebben. Tot laat in de 

twintigste eeuw leverde de firma Jacob 

Hooy (inmiddels met een y gespeld) het 

betreffende geheime kruidenmengsel 

aan de erven Beerenburg. Inmiddels 

levert zij rechtstreeks aan elke fabrikant 

van het drankje.

Via Friese schippers die met hun 

skûtsjes de Bollenstreek aandeden, 

kwam het drankje in Friesland terecht, 

waar vrijwel tegelijkertijd de Dokkumer 

herbergier Fedde Sonnema en Anjenette 

Joustra uit Sneek, de jonge weduwe van 

een plaatselijke wijnhandelaar (en 

theoloog), begonnen met het vervaar-

digen van het drankje. Sonnema deed 

dat vanuit zijn herberg, Joustra vanuit 

haar woonhuis aan het Kleinzand, een 

gracht die halverwege de 19e eeuw een 

levendige binnenvaart kende. De 

distilleerderij/slijterij is daar tot op de 

dag van vandaag gevestigd.

Er is wel een aanzienlijk verschil tussen 

de dranken van de beide 19e eeuwse 

producenten. Fedde Sonnema pakte de 

zaak van meet af aan commercieel aan. 

Hij voelde er niets voor om, zoals 

Hendrik Beerenburg voorschreef, vier 

weken te wachten voor het mengsel de 

juiste smaak had. Hij trok dus zelf de 

weilanden in om Hendriks kruiderij aan 

te vullen met lokale kruiden die hem in 

staat zouden stellen de drank al na 24 

uur schenk klaar te hebben. Dit wordt 

ook door Sonnema zelf aangevoerd als 

reden waarom zijn vanaf 1860 vervaar-

digde product Berenburg, met één e, 

heet. Uiteindelijk werden de activiteiten 

van Fedde Sonnema overgenomen door 

een distilleerderij in Bolsward, 

tegenwoordig de grootste producent van 

het drankje.

De distilleerderij van de Weduwe Joustra 

was traditioneler van instelling. Volgens 

Heleen Sonnenberg, telg van de zesde 

generatie Joustra, maken ze daar de 

Beerenburg nog steeds op dezelfde 

manier als in 1864 toen de Weduwe ermee 

begon. Het originele kruiden mengsel 

staat vier weken op trek, een proces dat 

volgens haar niet kan worden versneld en 

dus ook niet geschikt is voor grootschalige 

productie. De productie van Joustra, in 

volume (na Sonnema en de Groninger 

distilleerderij Hooghoudt) de derde 

producent van Beerenburg, blijft dan ook 

klein, want 210.000 liter per jaar. Nog 

altijd twee derde van het totale volume 

aan gedistilleerd en likeuren dat het 

bedrijfje met negen medewerkers 

produceert. Dit is overi gens inclusief een 

zeer kleine oplage van hout gelagerde 

Beerenburg op basis van Corenwyn.

En Hans en Judith Trappenburg in 

Pingjum? De basis voor hun Berenburg is 

een kruidenmengsel uit de Brouwmarkt te 

Almere, die dat op zijn beurt weer betrekt 

van de alomtegenwoordige firma Jacob 

Hooy. Ook hier dus brandnetel, eikenbast, 

essenblad, wilgenblad, gezegende distel, 

alsemkruid, jenever bes, laurierblad, 

sandelhout, gentiaanwortel en bittere 

oranjeschil. Kalmoeswortel, nog wel als 

ingrediënt op de website van Jacob Hooy 

vermeld, is inmiddels door de wetgever 

verboden. En zo is de cirkel toch weer 

rond.
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Terwijl ik Schouwen-Duiveland af rijd, 

zakt de oranjerode zon loom in zee. 

Krijsende meeuwen scheren langs. De 

blauwe boeien, die de mosselpercelen 

markeren, dobberen gemoedelijk in de 

kalme zee en de voorlopig laatste 

mogelijkheid om verse vis te kopen flitst 

rechts voorbij. Op het brede strand 

steken gebogen zwarte figuurtjes naar 

pieren en zagers. De platte oesters, 

Oosterschelde kreeft, Zeeuwse vlegel en 

Brut de Zélande achter me latend, 

overvalt me een intens gevoel van 

melancholie. Dit eiland, waar ik ben 

geboren en getogen, hier gebeurt het, 

hier bruist het, hier waait een culinaire 

frisse wind. Waarom ga ik dan weg? 

tekst en foto’s Tanja van den Berge

De sterren stralen boven Zeeland. 

Overal gonst de creativiteit. Op 

Schouwen-Duiveland is in het 

afgelopen decennium een ongekend 

culinair ondernemerschap ontloken. 

Niet alleen het Schouwse landschap 

heeft een metamorfose ondergaan door 

delen van voormalige landbouwgrond 

terug te gegeven aan de natuur, ook 

de bewoners lijken het unieke van 

Heim  wee
hun land en water meer en beter te 

gaan waarderen. Naast promotie van 

de traditionele Zeeuwse producten, 

zoals mosselen, oesters, zeekraal en 

lamsoor is er ruimte voor innovatie. Op 

Schouwen-Duiveland experimenteren 

ze volop met de aanwezige bronnen en 

elementen. Overal op het eiland kweekt 

of bereidt men unieke producten. Wat 

dacht je van zeewier, geteeld in de 
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Heim  wee
naar Schouwen-Duiveland
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Oosterschelde? En eindelijk heeft de 

horeca ook de meerwaarde van lokale 

producten ingezien, los van de mosselen 

en dat doet een mens goed. Daarom een 

rondje Schouwen-Duiveland. Waar 

moet je zijn voor al dat moois? 

Wijn

Johan van de Velde, eigenaar van wijn-

hoeve De Kleine Schorre in Dreischor, 

is jong en succesvol. Sinds 2001 heeft 

hij een wijngaard opgebouwd die 

inmiddels 10 hectare beslaat. Het is de 

combinatie van een kalkrijke grond, 
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schelpen, het bovengemiddelde aantal 

zonuren en de hoge lichtintensiteit 

die de ideale voedingsbodem vormen 

voor zijn vijf knisperend zuivere, witte 

wijnen en de mousserende Brut de 

Zélande. De Schouwen D®uiveland 

Gris, Blanc, Auxerrois en de Rivaner 

rijpen op roestvrij staal en zijn vanwege 

hun mineralige en licht zilte smaak de 

perfecte begeleiders van vis-, schelp- 

en schaaldiergerechten. De Schouwen 

D®uiveland Barrique, 9 maanden op 

eiken gerijpt, drink je bij wat vettere 

gerechten zoals paling en Zeeuws lam. 

De wijnen zijn zeer populair, vooral de 

Gris en de Brut, en wacht je te lang, dan 

is de kans groot dat de meeste van de 

ruim 60.000 flessen die hij jaarlijks op 

eigen hoeve bottelt, verkocht zijn. 

www.dekleineschorre.nl

Brood

Een relatieve nieuwkomer is Marcel 

Spelt van Spelt Bakkers uit Bruinisse. 

Hij heeft het Pain de Mer, Brood van 

de Zee, ontwikkeld. Een uniek Zeeuws 

brood dat hij bereidt met ingrediënten 

als natuurdesem, Zeeuws tarwebloem, 

algen en Oosterschelde-water. Het was 

tijdens zijn dagelijkse fietstochtje langs 

de dijk dat hij op het idee kwam om 

gezuiverd zeewater voor zijn brood te 

gebruiken. Een gouden greep, want nu 

hoeft hij geen zout meer aan het deeg 

toe te voegen, wat een zoutreductie 

van 40% oplevert. Door de algen is het 

brood heel mals. Brood van de Zee past 

uitstekend binnen het Schouwse dieet. 

Dat iemand daar eerder op gekomen is. 

www.speltbakkers.nl 

Echte geuren en kleuren

Een ander uniek bedrijf is de 

consumptieve kwekerij van Dieneke 

Klompe in Zonnemaire. Op één hectare 

kweekt ze groenten en kruiden als 

ijskruid, snijbiet en brave Hendrik. 

Dankzij haar tomeloze energie, creatieve 

en kritische geest, en talent voor 

netwerken, heeft ze sinds de aankoop 

van een stuk kale grond in 2000, een 

solide reputatie methaar bijzondere 

(vergeten) groenten, eetbare bloemen, 

planten en kruiden. Ze levert aan heel 

sterren kokend Zuidwest-Nederland 

en Vlaanderen en haar populariteit is 

terecht. Mevrouw Klompe doet geen 

concessies aan trends en kwaliteit, ze 

kweekt 100% biologisch en laat niets 

aan het toeval over: ‘Heel veel dingen 

zijn eetbaar, maar het moet ook lekker 

zijn’. Gelukkig kun je er ook als gewone 

sterveling terecht, voor een rondleiding, 

na afspraak, dat wel, want er moet ook 

gewerkt worden, natuurlijk. 

www.bijzonderegroenten.nl
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Mosselen

Ook de familie Schot, mosselvissers 

die meer dan 100 jaar geleden van 

Tholen naar Zierikzee emigreerden, 

is vernieuwend bezig. Omdat de 

quota voor mosselzaadvangst in de 

Waddenzee almaar krimpen, moesten 

de van oorsprong bodemmosselvissers 

het land op. In Zierikzee openden 

zij een aantal jaar geleden al het 

Mosselpak’uus Neeltje Jans aan de 

Nieuwe haven. Daar koop je mosselen, 

verser dan vers, in verschillende 

maten, uit grote bakken die ze 

constant met stromend water voeden. 

Ook in hun hangmosselkwekerij bij 

Oosterscheldekering heeft de tijd 

niet stil gestaan. In mei van dit jaar 

is daar Proef Zeeland geopend, een 

ambitieus project in de vorm van 

een winkel, waar je niet alleen voor 

mosselen terecht kunt, maar ook voor 

oesters, Oosterscheldekreeft, vis en 

streekproducten. En als je geluk hebt, zie 

je in de verte zeehonden of bruinvissen. 

www.neeltjejansmosselen.nl

De Vluchthaven in Bruinisse

Wie goed en authentiek vis wil eten, 

moet naar Brasserie De Vluchthaven in 

Bruinisse. Waar vroeger het pontje van 

Zijpe in de haven lag, geeft het echtpaar 

Aerkenbout en Scheffer op eigen wijze 

vorm aan eten. Wars van poeha en 

dikdoenerij. Gewoon lekkere, verse 

wilde vis, schelp- en schaaldieren van 

lokale vissers en biologische producten 

van Zeeuwse grond. Hun geheim? Een 

prachtlocatie, heerlijk terras en uitzicht 

op het haventje, een bonk kennis, 

creativiteit en techniek, betrokkenheid 

met het eiland en bewoners en gewoon 

heel veel gevoel voor het goede leven. 

De Vluchthaven is maar zes maanden 

per jaar open, maar het stel catert ook op 

festivals onder de naam Zijpestijl. 

www.devluchthaven.nl

De Vierbannen in Ouwerkerk

Een aanwinst op Schouwen-Duiveland 

is het vorig jaar geopende restaurant de 

Vierbannen in het Krekengebied van 

Ouwerkerk. Het huist in een nieuw 

pand van beton, staal en glas, naast het 

Watersnoodrampmuseum. Chef Wouter 

Kik bereidt verfijnde gerechten met 

eenvoudige namen als Zilt, Tarbot of 

Thee en Bloemenhoning. Het is culinair 

genieten op niveau. Het restaurant 

huist op de eerste etage en op de begane 

grond zit een brasserie. Het uitzicht op 

de Oosterschelde en Zeelandbrug is 

fenomenaal, het interieur smaakvol. 

Alles klopt en smaakt naar meer. 

Een absolute aanrader. 

www.devierbannen.nl

Zeewiermosterd en zeekraalazijn

Van buitenaf is het enige dat opvalt aan 

het Spennekot in Kerkwerve de typische 

post-watersnoodramp-bouwstijl: 

grijs en grauw en totaal opgaand in 

de kale omliggende akkers. Je rijdt er 

makkelijk voorbij. Des te groter is het 

contrast als je de sfeervolle woonkeuken 

binnen stapt, met aan de ene kant het 

ruime praktische kookgedeelte en 

aan de andere kant, gescheiden door 
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een lange roestvrijstalen werktafel, 

de eet- en leefkamer met een giga 

eettafel, een enorme boekenkast 

vol kookboeken en een heerlijk luie 

zithoek met houtkachel. Hier bereidt 

Mathilda van Leeuwen haar azijn, 

mosterd en chutneys met typisch 

streekproducten als zeekraal, lamsoor 

en zeewier en Zeeuwse uien. Ze geeft er 

kookworkshops tot 50 personen. Haar 

Zeeuwse hamburgers van witte worst 

zijn hemels. www.spennekot.nl

De Zeeuwse Hemel

Over hemels gesproken: je bent niet op 

Schouwen-Duiveland geweest als je De 

Zeeuwse Hemel in Zierikzee overslaat. 

Creatievelingen Monique en Joost, 

voor de verandering import-Zeeuwen, 

runnen hier een eetwinkel annex 

lunchroom annex muziekcafé annex 

kookwinkel. Ze serveren en verkopen 

een fantastisch assortiment aan lokale 

en internationale topproducten. Wijn, 

taart, olijfolie, worst, gebak, azijn, 

koffie en koekjes; alles is geselecteerd 

op kwaliteit en smaak. De zaak is 

ingericht met zitjes tussen de schappen 

met heerlijkheden en het podium waar 

wekelijks muzikanten staan. 

Bij goed weer kun je achter op het terras, 

onder het genot van een lekker hapje, 

het laatste nieuws in de PZC lezen. 

De culinaire hotspot van het eiland. 

www.dezeeuwsehemel.nl

Dit soort restaurants en producenten 

maken een bezoek aan Schouwen-

Duiveland echt de moeite waard. Alleen 

al het feit dat je per dag per persoon tien 

kilo schelpdieren mag wildplukken, 

geeft een blij gemoed. En als je vraagt 

hoeveel dagen je zou moeten uittrekken 

om Schouwen-Duiveland te leren 

kennen, dan zeg ik: Ik heb er 18 jaar 

gewoond, kom er sindsdien regelmatig 

en nog heb ik niet alles gezien en 

geproefd, want er komen steeds nieuwe 

winkels, restaurants en producenten bij. 

Geeft dat een beetje een indicatie? 
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tekst en foto’s Lot Piscaer

Je eet meer, 
metelkaar

Wat krijg je straks te eten in een 

bejaardentehuis? Zouteloos, suf gekookt 

voer in plastic bakjes? Het kan anders. 

Dat weten de ouderen van Steunpunt In 

de Veste in het Brabantse vestingstadje 

Willemstad. Daar koken vrijwilligers al 

meer dan twintig jaar voor de bewoners 

van de aanleunwoningen. Ien de Pender 

is er vrijwilligerscoördinator. Zij houdt 

de boel draaiende en reddert van 

koffietafel naar dagbesteding en weer 

terug: ‘Vroeger kookten we vijf keer per 

week voor de bewoners. Dat mag nu 

niet meer, vanwege allerlei regelgeving. 

Het eten moet uit een professionele 

keuken komen.’ Omdat ze het koken 

niet op wilden geven, bedachten ze de 

list van Therapeutisch koken, want dat 

mag wel. Twee keer per week koken 

ze nu op therapeutische basis voor de 

Steunpuntbewoners.
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Nel Groenhof (79) is een geboren en 

getogen Willemstadse en woont een 

straat verderop. Ze helpt al bijna twintig 

jaar mee in de keuken. ‘Iemand zei: we 

komen een kookster tekort. Ik kon niet 

koken, maar heb het toch geprobeerd en 

doe het nog steeds.’ Nel is wat slecht ter 

been, maar dat houdt haar niet tegen. 
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Bij het aardappels schillen gaat ze er 

gewoon bij zitten. Haar kruk parkeert ze 

tegen de wasbak. 

Rens Stavinga (67) woont samen 

met zijn vrouw in het Steunpunt. De 

Rotterdammer kookt al tien jaar voor 

zijn medebewoners. Als een volleerd 

kok braadt hij kilo’s speklapjes in een 

grote plas Blue Band. De laatste pan is 

voor het sudderen. ‘Zo uit de koekenpan 

zijn ze het lekkerst, maar dat kan niet 

bij deze hoeveelheden.’ Rens is bij veel 

eters favoriet. ‘Hij doet net dat beetje 

extra.’ Vandaag is dat uitgebakken 

spekjes door de bietjes, of kroten zoals 

ze hier zeggen. Met rauwe uitjes erbij. 
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Rens: ‘Soms kom ik een dag eerder om 

het stoofvlees op te zetten. Dan wordt 

het toch net iets lekkerder dan in de 

snelkookpan.’

Nel en Rens zijn goed op elkaar 

ingespeeld en in minder dan drie uur 

tijd wordt een drie gangen maaltijd in 

elkaar gedraaid. Tomatengroentesoep 

met balletjes, speklapjes, kroten, 

gekookte aardappelen en warme pap 

met aardbeiensaus toe. 

Als het eten bijna klaar is, keurt Nel de 

baksels van Rens. Zo doen ze dat altijd. 

Nel is streng, maar tevreden. ‘Ja, zo is het 

goed.’ 

Klokslag twaalf uur gaan vijftien 

bewoners aan tafel. Mevrouw Van 

der Gijp, met haar 98 jaar de oudste 

inwoonster van Willemstad, zegt het 

gebed voor. Tijdens eten klinken er 

tevreden geluiden, soms een grap. Bij 

de soep: ‘Rens, die balletjes van je kan 

ik met deze bril niet zien hoor!’. De 

vrouwen halen herinneringen op aan 

vroeger, aan hun mannen die nooit 

kookten bijvoorbeeld. Gevraagd naar 

hun lievelingseten zijn dat steevast 

oude streekgerechten als spek met 

peren, kabeljauw met beschuit en boter, 

stokvis met rijst en mosterd. Ook Spaans 

spek wordt vaak genoemd. Bewoonster 

Corrie Kamp (88 jaar): ‘Dat is een gerecht 

met verse worst, brooddeeg en zoete 

appeltjes. Dat aten we vroeger bij ons 

thuis als het varken net geslacht was. 

Ach ja, vroeger had je het varken en 

anders niks.’ 

De borden gaan therapeutisch 

verantwoord schoon leeg.

Ach ja, vroeger had je het varken en 

anders niks.’

Nel: ‘Ik heb Willemstad wel zien 

veranderen. Je had hier vroeger wel vijf 

bakkers.’

De borden gaan therapeutisch 

verantwoord schoon leeg
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Dat was de kop boven de recensie die Mees van 

Winter onlangs over ons restaurant schreef in 

zijn wekelijkse kolom. Vreemd lekker eten bij een 

voortreffelijk kok, om precies te zijn. 

tekst Will Jansen, illustratie Angela de Vrede

Wat die pedante pennenlikker 

daar nou precies mee bedoelde, 

is mij een raadsel. Zeker als je de rest 

van het artikel leest, want hij komt 

daarin feitelijk niet terug op dat woord 

vreemd, of het moet zijn dat hij de 

manier waarop wij ons varkensvlees 

bereiden, niet goed kan thuisbrengen. 

Nou dat hoeft ook niet, meneer Van 

Winter, want dat is nou juist ons geheim. 

Chef Mladen Reto en ik hebben daar 

patent op. Hij koopt de varkens in en laat 

Vree  md
lekker eten
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ze door een Sloveense vriend fileren, en 

ik zorg voor de verschillende marinades 

waar we het vlees tenminste een dag in 

laten liggen, afhankelijk van het gerecht. 

We stoven, grillen of braden het op de 

traditionele, Sloveense manier. Verder 

is er niks vreemds aan. Jai goed foelen. 

Altaid die fleisch foelen en die groenten 

foelen, zegt Reto vaak tegen me. Wat ik 

nou moet voelen als het niet goed is, 

weet ik nog steeds niet, en ik ben al drie 

jaar zijn sous chef.

“
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Vree  md
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Hoe dan ook, we kregen van meneer 

de recensent een 9 en dat hebben we 

geweten. Niet dat we het normaal niet 

druk hebben, sinds 2005, toen we een 

Michelin ster binnen hebben gehaald, 

krijgen we altijd al flink veel mensen 

over de vloer. Maar sinds de 9 een paar 

weken geleden, is vol ook echt vol. Zes 

dagen per week, 54 couverts, lunch 

en diner, volle bak. En dat voor een 

restaurant met Sloveense specialiteiten. 

Volgens mij zijn we met die ster voor 

onze keuken uniek in Europa en daar 

geil ik best op, ja, dat mag iedereen 

weten. Jai gail mannetje, zegt Reto vaak. 

Dan legt hij zijn grote hand in mijn nek 

en knijpt mijn kop zowat van mijn romp. 

God, wat moet hij dan lachen. En als 

ik me dan met een rooie kop omdraai, 

staan er nog een stuk of zes van die 

kleine klootzakken elkaar te slaan van 

het lachen. Als dan ook nog de chef zijn 

vrouw erbij komt, met haar poeslieve 

stemmetje, dan is het plaatje compleet. 

Maar ik laat me niet kennen. Ik vloek een 

keer en ga verder met mijn werk. Jeroen 

van Velzen krijgen ze niet klein.

Trouwens, als ik Reto was, dan zou 

ik die Ria, zijn vrouw, of vriendin 

eigenlijk, want ze zijn niet getrouwd, 

die zou ik wat beter in de gaten houden, 

ook al is ze oud genoeg om mijn moeder 

te zijn. Elke dag staat ze wel een tijdje 

te klooien in de afwaskeuken. Dan 

hoor ik haar hoge giechel en denk er 

het mijne van. Dat mens heeft daar 

toch niks en niemendal te zoeken? 

Haar terrein is voor en nergens anders. 

Doodzenuwachtig word ik van haar. Ik 

denk dat Reto wel iets in de smiezen 

heeft, want we verslijten minstens 

één plongeur per maand. Je moet met 

dat soort dingen in een professionele 

keuken voorzichtig zijn. Gelukkig doet 

ze me niks en krijg ik kippenvel als ik er 

aan denk dat die Ria aan me zou zitten. 

Ik zou trouwens net zo goed ook niet 

in Zwolle willen werken, want als die 

Thérèse om de haverklap om je heen 

loopt te friemelen, dan hou ik het niet 

rustig. Goh, zo mooi als dat mens is. Nee, 

wat dat betreft zit ik hier in Baarn goed. 

Geen meiden in de keuken, dan weet je 

waar je aan toe bent.

Het geheim van onze keuken is simpel. 

We verwerken alleen verse spullen 

en combineren de Sloveense keuken 

met Aziatische en Zuid-Amerikaanse 

kruiden en specerijen. Daar heeft 

Reto een neus voor. Er zijn al heel wat 

collega’s bij ons komen eten om de 

kunst af te kijken. De kruidenmelanges 

die krijgen ze echt niet te horen van 

ons. Al slaan ze me dood, ik zeg niks. 

In principe mag ik het niet eens weten, 

maar soms volg ik Reto de schuur in 

en zie hem rommelen. Er komt een dag 

dat hij het me vertelt, hij is er immers 

ook niet altijd zelf. Hij gaat regelmatig 

Ik zou trouwens net zo 

goed ook niet in Zwolle 

willen werken, want als die 

Thérèse om de haverklap 

om je heen loopt te 

friemelen, dan hou ik het 

niet rustig
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naar Slovenië en haalt daar spullen die 

ze nergens zo lekker hebben. Honing, 

ingemaakte koolsla, kersen, gember, 

paddenstoelen, paprika zoet zuur en 

ook ons lamsvlees komt daar vandaan. 

En, o, ja, als het om specialiteiten gaat, 

moet ik onze groenten uit eigen tuin 

niet vergeten, de trots van de chef. 

Hij heeft ergens aan het Flevomeer 

een flinke moestuin, die we Karuzo 

in ’t Groen noemen, met groenten en 

aardappelen en ’s winters knollen en 

kolen. Als je de tomaten ziet die hij er in 

augustus vandaan haalt, dan loopt je het 

water in de mond. Hij kweekt wel zes 

verschillende rassen. 

Goed, ik vertel al die dingen niet voor 

niets. Vorige keer hadden we het 

over die recensie van Van Winter. We 

hebben het een beetje uitgevogeld, maar 

niemand kan zich herinneren dat hij 

hier gegeten heeft. Met die neus van 

hem valt hij genoeg op, zou ik zeggen, 

die zie je niet over het hoofd. Hij moet 

dus iemand anders gestuurd hebben. 

Toen ik hem op de Horecava zag, bij een 

wijnproeverij, heb ik hem gevraagd wat 

hij nou precies bedoelde met vreemd 

lekker eten. Chef Reto snapt het ook 

niet. Hij blijft maar tegen mij zeuren: 

Friemt, wat friemt? Hai fin friemt? Hai 

self friemt mit sain kop van een schlang. 

Vaarom hai vil veten? Main farkenflees 

is gevoon so. Vaarom hai seggen friemt 

stroectoer? Is gevoon so. Vaarom jai heb 

kail, noos en orren? Vaarom?

En weet je wat Van Winter zei, daar 

in Amsterdam? Hij zei, of eigenlijk 

fluisterde hij, dat hij het vlees lekker 

vond, maar zo apart van consistentie. 

Beetje rul en toch genoeg weerstand. 

Nou, volgens mij lult hij uit zijn nek. 

Hij zei dat ik die recensie nog eens 

goed moest lezen, want dat er niet 

staat dat het vlees vreemd is. Reto had 

dat tijdschrift al in de afvalemmer 

geflikkerd, dus heb ik de redactie gebeld 

voor een nieuw exemplaar en dit is wat 

er staat:

Karuzo serveert perfecte schotels van 

heerlijk varkensvlees. Beetje rul, maar 

op een vreemde manier toch ook weer 

met genoeg weerstand tussen de tanden. 

De Karuzo Royal, met vlees van rug en 

achterhammen, is ruim geportioneerd 

en heeft een duidelijke rode wijn-

marinadesmaak met basilicumaccenten. 

De saus erbij is voortreffelijk. Ik proef 

soja, honing, gember en Zuid-

Amerikaanse peper. Een vinding vind ik 

de zoetzure gelei van plumwijn met 

daarin wat ansjovis die in dunne lapjes 

erbij liggen. De andere kant van de tafel 

doet zich te goed aan varkensvlees met 

kaneel. Goed gegrilde reepjes vlees met 

weer die mystieke structuur. En ook hier 

die felle marinadesmaak waarin je tijm, 

rozemarijn, citroenmelisse en Piment 

d’Espelette proeft. Weer een heerlijk, 

verrassend frisse saus ernaast, met 

Mladen Reto is een 

aanwinst voor het suf 

gekopieerde en geparo-

dieerde smaken palet van 

de vaderlandse 

gastrono mie
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gember en sherry tonen. Het vlees komt 

op tafel met een garnering van gegrilde 

wilde paddenstoelen met daaroverheen 

een kaneelsaus. Voortreffelijk. Daarna 

kleine lamsburgertjes met compote van 

rode uien en, o, wat lekker, mayonaise 

van mierikswortel, met extra aubergine, 

bosui en Oude Remekerkaas erbij. Het 

dessertbombardement met onder meer 

muesli van groente en fruit met verse 

roomkaas van Pyreneese schapen is een 

verademing want niet per se zoet. 

Karuzo staat doodgewoon voor 

meesterschap. Sloveens of niet, chef 

Mladen Reto is een aanwinst voor het 

suf gekopieerde en geparodieerde 

smakenpalet van de vaderlandse 

gastronomie. Hij logenstraft bovendien 

dat je kleine porties moet voorzetten, de 

Karuzo-borden zijn lekker vol en wat je 

niet op kunt, mag je in een speciale tas 

mee naar huis nemen. Slim, want zo 

blijft het Baarnse sterrenrestaurant nog 

wat langer bij je in de buurt.’

Ja, ik geef toe, het is een mooie recensie. 

Maar ik vraag me toch twee dingen 

af. Ten eerste natuurlijk wat hij toch 

bedoelt met rul en weerstand en 

ten tweede: hoe kan hij zo goed de 

ingrediënten van de sauzen proeven? 

Want hij heeft helemaal gelijk. De Zuid-

Amerikaanse peper is Jamaicaans, maar 

verder klopt het helemaal. Knap hoor. 

Het lijkt alsof hij een informant heeft bij 

ons in de keuken. Misschien speelt hij 

wel onder één hoedje met Ria. Ik begin 

me steeds meer aan haar te ergeren. Daar 

moet ik wat aan doen, want ik kan mijn 

kop niet goed bij mijn werk houden. 

Gisteren flikkerde ik te veel gember 

bij de marinade voor het lamsvlees en 

vanochtend vergat ik de knoflook voor 

in de marinade van het varkensvlees. 

Achteraf maar goed ook, want toen ik 

het er later bij deed, zag ik dat een van de 

filets een rare rode kleur had gekregen. 

Nog nooit gezien bij varkensvlees. Ik 

heb het er uit gehaald en aan chef Reto 

laten zien, Die maakt zich daar niet druk 

over. Hij zei: Is gevoon. Niet overstoer 

raken mit die dinger, main friend. Nou 

ja, ik overstuur? Dan moeten er echt 

dollemannen komen.

Dat met die Ria, en dat moet je niet 

opschrijven hoor, maar ik vind 

haar heen en weer geloop naar de 

afwaskeuken doodgewoon gênant. 

Laatst zag ik duidelijk dat een beetje 

lippenstift naast haar mond geveegd was 

en toen ze door de keuken liep, deed 

ze een knoopje van haar bloes dicht. 

Ze heeft kleine borsten, dus bang voor 

inkijk hoeft ze niet te zijn. En gisteren 

kwam ze terug en deed met zo’n echt 

vrouwengebaartje haar rok recht zodat 

de ritssluiting weer in het midden zat. 

Ze zag dat ik het zag, glimlachte naar 

me en gaf me een knipoog. Ja, gekker 

moet het niet worden. Ik ga chef daar 

binnenkort eens naar vragen. Hij ziet 

niet dat hij onder zijn neus wordt 

Gisteren flikkerde ik te veel 

gember bij de marinade 

voor het lamsvlees en van-

ochtend vergat ik de knof-

look voor in de marinade 

van het varkensvlees
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belazerd, en dat gaat er bij mij niet in. 

Dan vergist mevrouw Ria zich in de 

loyaliteit van Jeroen van Velzen.

Leuk dat jullie er nog eens naar vragen 

en dat zo’n reportage niet zo maar 

wordt afgeraffeld. Ik dacht altijd dat 

journalisten maar wat deden, maar jullie 

nemen je werk serieus, dat bevalt me 

wel. 

Dus jullie willen dat varkensvlees wel 

eens zien? Heb je daar een reden voor? 

O, alleen maar eens kijken wat Mees 

van Winter bedoeld kan hebben met 

rul. Wil je het vlees van voor of van na 

de marinade zien? Allebei? Maar wat 

niet gemarineerd is, zit nog in vacuüm 

en dat haal ik er niet uit, want dan krijg 

ik heibel met Reto. Hier kijk zelf maar. 

Ja, als het zo in dat plastic zit, vind ik 

de kleur van het vlees, voor een varken, 

inderdaad wel erg rood. En er zitten 

soms stukken vet bij die een beetje 

lubberig zijn, maar de smaak is zonder 

meer goed.

En als je nou even oplet dan kun je zien 

wat ik bedoel met Ria en de plongeurs. 

Kijk daar gaat ze met dat hertenloopje 

van d’er. Er is net een nieuwe begonnen, 

een kleine Ghanees, ook weer zo’n 

illegaal, en die moet natuurlijk 

ingewerkt worden door mevrouw, 

dat begrijpt iedereen. Waar de vorige 

afwasser is? Weet ik niet. Ze zijn altijd 

met de Noorderzon vertrokken. Toen 

ik Reto er naar vroeg, werd hij kwaad. 

Dat ze onbetrouwbaar zijn en dat hij 

ze er uit sodemietert als ze hun werk 

niet goed doen. Jai fin niet goed? Jai fin 

so fiel. Acceptier nou maar. Jai moet 

niet met je hersen breken over waar sai 

sain verdvenen. Ik los op. Ik heb hier 

Michelin ster mit hard gediende geld 

opgebouwd. Dat gaat sai niet kapot 

maken met hun knoflookstinkers. Nou 

ja, een beetje overtrokken reactie is dat 

wel. Ik vroeg alleen maar. 

Oke, jongens, ik moet nu echt aan 

mijn werk. Er komt vandaag nieuw 

varkensvlees binnen, dus ik moet nog 

een flinke bak marinade in ’t vooruit 

maken. Jullie hebben zo alles toch? 

Goed, ik zie wel wat jullie er van maken. 

Ben heel benieuwd. En maak je over dat 

varkensvlees geen zorgen.
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Eigenlijk kunnen buitenstaan ders heel moeilijk een beeld vormen 
van wat er allemaal in de wereld van de horeca gebeurt. Ik ben al vanaf 
mijn geboorte in de keuken, mijn kinderstoeltje stond op de pas. Ik 
proefde alles, pa stopte het gewoon in mijn mond.

tekst Tom Vinke | foto’s Willy Lippens
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Van jongs af wilde ik wat gaan doen in 

de horeca. Mijn ouders namen mijn zus 

en mij mee naar alle grote restaurants in 

Europa; van Michel Bras in het dorpje 

Laguiole, waar de hele omgeving om 

die ene persoon draait, tot elBulli in 

Catalonië, waar alle mensen uit de 

wereld van de horeca tegen op keken. 

Daarmee heb ik een serieuze voorsprong 

opgebouwd, vergeleken met mijn 

klasgenoten. Ik zit op school in Koksijde 

in België, een van de beste hotelscholen 

ter wereld, al zeg ik het zelf. Het is de 

puur klassieke keuken èn gastvrijheid 

die ze je daar bijbrengen. Ik heb er al 

vanaf dag één immens veel geleerd en 

voel me er ook thuis, wat niet zo gek is, 

want het is intern.

Mijn klasgenoten weten dat mijn ouders 

een mooie zaak hebben in Nederland, 

dat hou je niet lang geheim jammer 

genoeg. Ik ben best trots op wat er bij ons 

thuis is opgebouwd, maar wil niet dat de 

anderen me daarop beoordelen. 

Ook al hebben we veel met elkaar 

gemeen, ik ben niet mijn vader. Ik wil 

van iedereen zo veel mogelijk kunnen 

Mijn vader
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en ik

ambassadeur van bouillon
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leren en mijn eigen ding doen, om alles 

zelf te kunnen uitvoeren. 

Buiten het horecaleven luisteren we - 

samen met Mike, onze sommelier - naar 

oude bluesmuziek. Dat vinden we alle 

drie te gek. Stevie Ray Vaughan, Rory 

Gallagher, Calvin Russell, maar ook 

Johnny Cash en The Doors. Dan drinken 

we er gezellig een biertje bij, lekker na 

het werk, of als we in de auto zitten. En 

zodra er ergens in de buurt een goede 

band speelt, gaan we met zijn drieën 

kijken. 

Het is hard werken in de horeca, voor 

iedereen, maar door alles wat eraan 

gezelligheid bij komt, is het super leuk. 

We zijn allemaal een beetje gek, hoor 

ik wel eens, maar ik zou nooit van 9 

tot 5 achter een bureau kunnen zitten. 

Iedereen heeft een passie en doet wat 

hij/zij graag doet. Mede dankzij mijn 

ouders, heb ik die van mij gevonden.

De Kromme Watergang, Slijkplaat 6,  4513KK Hoofdplaat, www.krommewatergang.nl
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De Bouillonambassadeurs
Bouillon! mag zich verheugen in de belangstelling van een groeiend aantal restaurateurs 

en leveranciers van ambachtelijke producten. In de loop van de tijd treft u in reportages 

aan van deze ambassadeurs. In dit nummer worden Restaurant Le Garage, Restaurant De 

Kromme Watergang en Restaurant Valuas in het zonnetje gezet. 

Bouillonambassadeurs liggen ons na aan het hart en bevelen wij uiteraard 

van harte aan!

Centrum Oosterwal, dermatologie&flebologie in Alkmaar, Restaurant De Jonge Dikkert 

in Amstelveen, Sofitel the Grand Amsterdam in Amsterdam, Restaurant Halvemaan 

in Amsterdam, Eet & drinkwinkel Daily Delis in Amsterdam, Restaurant Le Garage in 

Amsterdam, Slagerij Yolanda en Fred de Leeuw in Amsterdam, Caulils Delicatessen in 

Amsterdam, Paul! Mediterrane Smaken in Baarn, Rungis BV in Barendrecht,Culinair 

Centrum Beverwijk in Beverwijk, Restaurant Dorset in Borne, Willem&Drees BV in Cothen, 

Proeverij de Pronckheer in Cothen, Hotel Mooirivier in Dalfsen, Kookschool De Kokkerie 

in Delft, Restaurant Calla’s in Den Haag, Koken-op-maat in Den Haag, Restaurant De 

Piloersemaborg in Den Ham, Restaurant en Theater Bouwkunde in Deventer, Restaurant 

Groenland in Driebergen, Restaurant ‘t Weeshuys in Geertruidenberg, Restaurant ‘t 

Nonnetje in Harderwijk, Carl Siegert BV in Harmelen, Proefwerck Wijnwinkel/Deli/

Kookstudio in Hengelo, Balthazar Kookwinkel in HilversumRestaurant De Kromme 

Watergang in Hoofdplaat, Restaurant Vis in Hoorn, Restaurant Hendrickje Stoffels in 

Hoorn, Restaurant Kasteel Heemstede in Houten, Manoir Restaurant Inter Scaldes in 

Kruiningen, Landhuishotel&Restaurant De Bloemenbeek in De Lutte, Toine Hermsen 

Cuisinier in Maastricht, De Gouden Bock in Middelburg, Zalmhuis Steur in Monnickendam, 

Restaurant De Schans in Montfoort, Maison Bellevue, MouxenMorvan/Frankrijk, 

Arsenaal Restaurant Paul Fagel in Naarden Vesting, Restaurant De Salentein in Nijkerk, 

Restaurant Vesters in Nijmegen, Zus&Zo Keukengerei in Nijmegen, Restaurant de 

Lindehof in Nuenen, Restaurant ’t Kalkoentje in Rhenen, Quartier Du Port in Rotterdam, 

Fromagerie l’Amuse in Santpoort en Amsterdam, De Mandemaaker in Spakenburg, 

Restaurant Het Diekhuus in Terwolde, Restaurant De Leuf in Ubachsbergen, Restaurant 

Goesting in Utrecht, Kookstudio Pastiche 51 in Venhuizen, Restaurant Valuas in Venlo, 

Vlaamsch Broodhuys in Vlaardingen, De Treeswijkhoeve in Waalre, Buys&Ko Lazuur, 

Biologische levensmiddelen in Wageningen, Van Spronsen&Partners horeca-advies in 

Warmond, Oldenhof Kookkado in Zwolle, Hilversum, Amersfoort, Maastricht, Antwerpen en 

Brussel, Hotel Librije’s Spinhuis in Zwolle

Wilt u ambassadeur worden? Neem contact op met redactie@bouillonmagazine.nl, 030 2280315
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bouillon!
Bouillons boekrecensies geven koopadvies. B is goed, BB is 
bijzonder goed en BBB is super. Tekst, idee, vormgeving, fotografie 
en prijs bepalen de kwalificaties. Deze keer zijn de recensies 
geschreven door Kathy Mathys, Renate van der Bas en Will Jansen.
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Tour d’Alain BBB
Een bijzondere culinaire reis door Frankrijk, aan de hand van een bijzondere man. Duizendpoot 
Alain Caron is overrompelend en druk, waar hij ook komt. Hij wordt zeer gewaardeerd door zijn 
vakbroeders in Frankrijk en Nederland (waar hij al dertig jaar woont). Vanwege zijn vakkennis, 
maar ook om zijn prtalent: waar hij maar kan breekt hij een lans voor de Goede Keuken. Caron is 
kind aan huis bij de grote namen. Hij mag zelfs Alain Ducasse  de meest gelauwerde van allen  
tutoyeren. Carons nieuwste boek is met afstand dé nieuwe reisgids door Frankrijk, voor wie 
alleen maar het beste wil eten, met adressen van restaurants, cafés, markten en winkels in alle 
regio’s en alle prijsklassen. Met smaak, kwaliteit, sfeer en authenticiteit als kompas. Het is 
reisgids, leesboek èn kookboek. Het staat bol van de anekdotes, recepten en verrassende tips. De 
Caron boodschap is: spreek met jezelf af nooit meer zomaar iets te eten, zolang er nog zo veel 
écht lekkers en goeds is te vinden. Schappelijke prijs. (RvdB)

Uitgeverij: Carrera 
ISBN: 9789048812868
Prijs: € 19,90
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Cooked BB
Michael Pollan gaat back to basics in Cooked, 
een boek over de vier elementen. In Vuur trekt 
hij naar North Carolina voor barbecuelessen, 
Lucht speelt in bakkerijen, Water gaat over de 
magie van stoofpotten en Aarde over 
fermen tatie. Pollan is een meesterverteller die 
moeiteloos overschakelt van een zintuiglijke 
beschrijving van knapperig varkensvlees naar 
de filosofische implicaties van koken op vuur. 
Het meest intrigerende hoofdstuk zit aan het 

Franz Conde, de chef kok van Hilton Roberto’s legde bij de presentatie van Vis Zilveren 

Lepel uit: ‘De Franse keuken kookt vanuit de maillard gedachte: de boter, of het water, moet 

heet zijn, zodat je een dichtschroei-effect krijgt. De Italiaan wil vooral een totaalsmaak. 

Wij doen, bijvoorbeeld voor het garen van langoustines, een beetje olie in een pan, daarbij 

wat tomaat, peterselie en ui en daarop de langoustines. Dat zetten we koud op het vuur. 

Beetje wijn erbij voor de zuring en als de langoustine wit wordt, zijn we klaar. De langoustine 

neemt de bijgevoegde smaken op en zo krijg je een totaalsmaak.... Zo doe ik het ook met de 

scheermesjes. Die gaar ik koud in de koks room. Dat verhit ik, op niet echt hoog vuur. 

Na verloop van tijd gaan de blokjes aubergine erbij en wat kaas er op. Dan gaat het nog even 

onder de Salamander, en klaar. Zilveren Lepel Vis is bedoeld om de Italiaanse collectiviteit 

te stimuleren. Zo lang bestaat het Italië van nu nog niet. Om het eenheidsgevoel te 

vergroten, staan er geen regio’s of namen van chefs bij vermeld, want wij Italianen zijn 

allemaal eigenaar van onze keuken,’ lichtte Conde nog toe.

Vis Zilveren Lepel BBB
De Zilveren Lepel kun je blind aanschaffen. 
Recepten, fotografie en vormgeving zijn altijd op 
topniveau. In deze vis-versie meer dan 200 
eenvoudige en authentieke Italiaanse 
visgerechten. Maar waar haal ik nou toch mijn 
grouper, schorpioenvis of hondshaai vandaan en 
waar kopen die Italianen dat soort vissen zelf? 
Hun Middellandse Zee is praktisch leeg gevist. 
Maar komaan, geen gemekker. Het prachtige boek 
is ingedeeld naar witte rondvis, platvis, vette vis, 
zoetwatervis en schaal- en schelpdieren. Je krijgt 
veel uitleg over elke vissoort. Met de stap-voor-
stap fotografie achter in het boek leer je stropen, 
fileren, ontgraten van vis en ook allerlei 
schelpdieren openen en schoonmaken. (WJ)

Uitgeverij: Unieboek Het Spectrum
ISBN: 9789000315581
Prijs: € 35,00

eind: de fermentatiegoeroe ’s lijken wel 
alchemisten. Het is rijk gestoffeerd, vol 
prikkelende gedachtegangen, en toch is dit 
boek minder onthullend dan eerder werk van 
de Amerikaan. Cooked is geen buitenbeentje in 
Pollans oeuvre. Ook dit is een pleidooi voor 
echt koken en een aanklacht tegen kanten
klare rommel. (KM)

Uitgeverij: Allen Lane – Penguin Books
ISBN: 9781846148033
Prijs: € 28,99 
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Stoven, grillen, bakken en braden 
in gietijzeren pannen BB

Tientallen heerlijke gerechten in de pannen 
met dikke bodem, waarvan Le Creuset de 
bekendste is, grillpannen, sudderpannen en 
ovenpannen. In de VS spreken ze van Dutch 
ovens. Hoe dan ook, meestal gaat alles in één 
pan, je loopt er af en toe langs om te kijken of 
alles nog goed gaat en je zet de pan midden op 
tafel. Dit leuke boek laat je alle mogelijkheden 
zien, in heldere gerechten en leuke fotografie. 
Meeneemprijs! (WJ)

Uitgeverij: Good Cook
ISBN: 9789461430779
Prijs: € 9,95

Dishing it Out. In search of the 
restaurant experience BB

Robert Appelbaum is op zoek naar de ethiek 
van eten in een restaurant. Hij behandelt 
intensief diverse restaurantcritici zoals 
Grimod de la Reynière, Gael Greene en ook 
filosoof Jean Paul Sartre. Hij wandelt door 
Parijs en Londen om daar het restaurantleven 

tegen het licht te houden, waarbij hij ook meer 
algemene eetgelegenheden in zijn 
beschouwingen meeneemt. Maar zijn boek is 
vooral interessant omdat hij het restaurant 
neerzet als een product van beschaving, een 
spiegel van de culturele omgeving. 
De restaurant bezoeker, hoe gedraagt die zich 
en waarom? Wat mag hij verwachten van zijn 
gastheer, buiten goed eten? Hoe is het 
gastvrijheidsidee ontwikkeld? Het is allemaal 
een kwestie van keuze en van het stilzetten 
van het moment. Zelfs bij McDonalds, alleen 
doen ze het daar zo onbeholpen overal 
hetzelfde, dat de consument het alleen 
opmerkt als het er niet is. Af en toe is 
Appelbaum bezig met een soort zelfbevlek
king. Dan lijkt zijn studie in de maat te lopen 
met de elite, die duizend euro en maanden 
lijdzaam wachten over heeft, voor een 
bezoekje aan Noma of ElBulli. Maar vaak 
genoeg zet hij je heel even op het puntje van je 
stoel met zijn intense observaties en geest
verruimende gedachtesprongen. (WJ)

Uitgeverij: Reaktion Books 
ISBN: 9781861898074
Prijs: rond de 25 dollar bij Amazon.com

De echte Chinese 
keuken thuis BBB

Zou een bijbel kunnen worden, dit 
omvang rijke kookboek van Fuchsia 
Dunlop. De boer schoffelt zijn rijstveld in 
de middagzon en zijn zweet druppelt op de 
aarde. Wie van ons weet dat elke 
rijstkorrel gevuld is met de bitterheid van 
zijn arbeid? Levensfilosofie kan niet 
simpeler. Zelden ook zo veel uitgelegd 
gekregen over de juiste wok voor het juiste 
gerecht, met of zonder bolle bodem, 
koolstofstaal, anti aanbak laag of inductie 
wok, met uitleg over de verschillen de 
stelen. Zo ook over umami, tofu, vis, knol- 
en wortelgroente, noedels en dumplings. 
Fascinerend allemaal. In de Chinese 
keuken draait het niet per se om de 
recepten maar om de juiste benadering. 
Dunlops eindeloze serie gerechten, warm 
of koud, zijn daarom minimaal een 
inspiratie. Gigantisch goed boek. (WJ)

Uitgeverij: Karakter
ISBN: 9789004520040
Prijs: € 24,95
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Onkruid BB
Onkruiden en woekerplanten, daar gaat dit 
mooie, rustig vormgegeven boek over. Suze 
Peters, Lotte Stekelenburg en, natuurlijk, 
Caroline Zeevat pakken de lezer bij de hand en 
voeren hem naar de nieuwe wereld van lekker 
onkruid en helende woekerplanten. 
Doodgewone brandnetel, paardenbloem, 
zevenblad, hondsdraf, akkerdistel en zuring, 
ze groeien in de berm of aan de rand van het 
bos en zijn stuk voor stuk smakelijk in de sla en 
heel vaak goed voor het gestel. Het drietal 
interviewt een serie mensen, deskundigen, 
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bekend en onbekend, die telkens een beetje 
wijsheid doorgeven. Nergens pimpen ze de boel 
op, niemand is opgeblazen goeroe. De fotografie 
is even helder als bescheiden. Onkruid vergaat 
helemaal niet en brandnetel smaakt een beetje 
naar spinazie, zegt Arjan Ederveen in zijn 
voorwoord, of als sperma. (WJ)

Uitgeverij: Trichis publishing
ISBN: 9789490608620
Prijs: € 19,95

Hoe bak ik brood BB
Een instructief boek van ZuidAfrikaan 
Emmanuel Hadijandreou. Je zou bijna zeggen, 
nu kan elke kneus het. Maar dan moet hij wel 
geduld hebben, want brood laat zich niet 
haasten. Hadijandreou laat ook zien hoe je je 
eigen zuurdesem maakt en dat is alvast een 
mooi begin. Verder passeren vrijwel alle 
denkbare broden, broodjes, bagels, 
vlechtbroden en croissants de revue, vaak in 
stap voor stap fotografie. Om het leven tot een 
groot feest te bakken. (WJ)

Uitgeverij: Becht-boeken
ISBN: 9789023013730
Prijs: € 19,95

À la Mère de 
Famille B

Vooral leuk boek over de 
wereldberoemde lekkernijenwinkels 
van À la Mère de Famille in Parijs. Aan 
de hand van een heuse geschiedenislijn 
van 1761 tot nu. Pierre Jean Bernard 
begon een kruidenierswinkel in de dan 
nog boerse maar gezellige wijk 
Faubourg-Montmartre. Onderweg zijn 
er, door de verschillende uitbaters 
telkens producten toegevoegd. Anno 
2013 kun je er terecht voor chocola, 
jams, ijs, koekjes, cake, suikergoed, 
wijnen en siropen. Uiteraard staat het 
boek van Julien Merceron vol recepten. 
Een walhalla voor de zoetekauw. En 
ooit gehoord van melkjam? (WJ)

Uitgeverij: Good Cook
ISBN: 9789461430878
Prijs: € 29,95
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Couperus Culinair BBB
Er is maar één uitgever die Couperus kan en 
wil uitgeven en dat is die van Bas 
Lubberhuizen. Op 10 juni is het 150 jaar 
geleden dat Louis Couperus is geboren. 
Hij zou niet alleen een van de allergrootsten 
van de Nederlandse literatuur worden, maar 
ook fijnproever en daarvan heeft José 
Buschman met dit boek een fraai beeld 
gegeven. Met verrassend veel fotomateriaal 
uit Couperus’ Haagse, Indische en Italiaanse 
jaren. Een aantal recepten komen uit het 
Artusi kookboek van mevrouw Elizabeth 
Couperus, aangevuld met gerechten uit 
oude Indische Kookboeken en het Haagsch 
Kookboek. Een lievelingsgerecht? ‘Een van 

Gastrovan
Drie jonge koks kopen een oude camper, bouwen er een uitklaprestaurant bij, stoppen met 
hun baan en vertrekken op een culinaire veldtocht door Nederland, Frankrijk en Spanje. 
Sjaak Borsboom, Jeroen Simons en Olivier van der Ree zijn de restaurantmuren ontvlucht 
om traditionele gerechten te koken, daar waar het eten geworteld is. Ze proberen de streken 
waar ze belanden te doorgronden, aan de hand van het eten, de mensen, de wijn en de 
smaken van het land. Door een feestmaal te koken voor iedereen die hun hier iets over kan 
leren, gaan allerlei deuren open en ontdekken ze de grensoverschrijdende kracht van liefde 
voor eten. De ontwapenende jonge mannen leggen hun ervaringen en recepten vast in een 
boek over uitzonderlijke gastvrijheid, verbindende passie, lekker koken en fantastisch eten. 
Alweer een culinair avontuur met ballen uit de stal van de Jonge Hond. 

Uitgeverij: de Jonge Hond 
ISBN: 9789491525087 
Prijs: € 34,00

de heerlijkste dingen van je verjaardag, dat 
was de tulband, die klassiek verscheen met 
krentenbollen en geraspte broodjes aan het 
koffiedrinken. Die tulband was altijd zo 
vreeslijk versch, dat hij bijna niet te snijden 
was...’
Het is een waardig en respectvol culinair werk 
geworden, met de bijna klassieke fotografie 
van Rob Mostert, als het om de gerechten en 
buffetten gaat. Marianne Tieleman, Johannes 
van Dam en Joosje Noordhoek stonden 
Buschman bij. (WJ)

Uitgeverij: Bas Lubberhuizen
ISBN: 9789059373372
Prijs: € 29,95
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Wie werkten er mee aan dit nummer:
Pek van Andel is een wetenschappelijke snoeper. Kees van der Bas ziet door de klonten de pap niet meer. 

Renate van der Bas is Caronista. Fredie Beckmans doet het met worsten. Tanja van den Berge heeft 

heimwee. Hester den Boer steekt rillend door naar het Verre Oosten. Susette Brabander drinkt rare snuiters. 

Emmie Decleck is boterliefje. Angelo Gheza is into Italië. Wouter Gresnigt heeft een bizarre tekenpen. 

Gerrit Jan Groothedde is die nieuwsgierige liefhebber. Lolke van der Heide goes pothigh in Hong Kong. 

Anka, Didi en Will Jansen doen de redactie. Gijs Kast heeft een trefzeker potlood. Marloes Kemming fietst 

nu nog rond in duinen die maar blijven bewegen. Robert Kroon eet in afzondering. Lot Piscaer doet dat 

therapeutisch met senioren. Henri Reuchlin weet van drinken. Harald Slaterus is onze mooimacher. 

Josje van der Slootdoet nog eens Vatel. Tom de Smet prikt de mythe door. Els Spanjer spends some serious 

money. Menno Steketee trekt de visput open. Marie Cécile Thijs maakt je stil. Theor Verplancke zag de echte 

Caron. Tom Vinke heeft het in de genen. Debora Zachariasse volgt het slijmerige spoor.
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Omdat we 10 jaar bestaan, mag ik Will best eens 

in het zonnetje zetten. Het idee van bouillon 

kwam indertijd uit zìjn creatieve brein. Maar dat 

is niet de grootste prestatie, die ligt in het 

vullen van vier magazines per jaar. Je wilt niet 

weten wat dáár iedere keer weer aan vooraf 

gaat. Veertig boekjes zijn er zo al verschenen en 

ik weet niet of veel mensen hem dat na gedaan 

zouden hebben. (Anka)

Bouillon! Zomer 2013 www.bouillonmagazine.nl — 10 jaar

De prachtige coverfoto – en 

alle foto’s bij het artikel over 

Joop Braakhekke  zijn 

gemaakt door topfotograaf 

Marie Cécile Thijs. Maar laten 

we zeker de styling niet 

onderschatten. Die is gedaan 

door Marijke Brinkhof en de 

link met Le Garage werd 

mogelijk gemaakt door 

Kwikfit.


