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Willeke Alberti at als kind in een restaurant 

met haar ouders een gerecht dat de hele 

 familie nog steeds eet. Cees Dams overleden 

vrouw maakte de lekkerste ossobuco. Hij kan 

dat gerecht daarom nu niet meer ruiken. 

 Andries Knevel voelt zich het gelukkigst als 

hij een mooie wijn drinkt, zijn vrouw à la 

 Bertolli in de pan roert en zijn kinderen met 

hem aan een grote tafel zitten. Dat had ik 

nou nooit gedacht. 

Eten en aan tafel zitten zijn voor mij de heer-

lijkste dingen die er bestaan. Eten moet je 

toch, nou, combineer dan maar het nuttige 

met het aangename. Genieten van gerechten 

gecombineerd met, wat mij betreft, een 

l ekkere witte Menetou-Salon of een Grüne 

Veltliner, en tegelijkertijd het leven door-

nemen, iets mooiers bestaat toch niet?

Alle geïnterviewden vroeg ik naar hun her-

inneringen aan gerechten en mooie maal-

tijden, en bij de antwoorden van een aantal 

van hen kwamen bij mij ook veel herinnerin-

gen boven. Robert ten Brink en Maarten ’t Hart 

vertelden over de zuinige manier waarop er 

vroeger bij hen thuis gegeten werd. Dat was 

bij ons thuis ook zo. We hadden niet veel 

geld en vlees eten betekende feest. Het blikje 

Smac van Robert bracht bij mij allerlei ge-

dachten, geuren en smaken boven. Ik was 

het hele blikje vergeten, wist niet eens of het 

nog bestond, maar de prijs schoot meteen in 

mijn herinnering: 29 cent. Robert besloot 

elke dag heerlijk te gaan eten zodra hij dat 

kon, Maarten heeft nog steeds een hekel 

aan lang aan tafel zitten.

Mijn moeder had niets met koken. In de door 

haar gewassen andijvie zat steevast nog 

zand, stelde mijn vader elke keer tanden-

knarsend vast. Hij had zelf geen tijd om te 

koken, was een te drukke middenstander. 

Maar op oudejaarsdag haalde hij de schade 

in en kocht de heerlijkste dingen, mijn moe-

Jarenlang heb ik dagelijks bekende Nederlanders geïnterviewd. Van 
 sommige van hen dacht ik dat ik nu wel zo’n beetje wist hoe ze waren. Maar 
dat is het bijzondere aan dit boek: ik heb ze allemaal van een heel andere 
kant leren kennen.

inleiding

Catherine
der stelde met tranen in haar ogen vast dat 

ze dat echt niet kon betalen van haar huis-

houdgeld. Gerookte paling, zalm, asperges 

en schorseneren.

Mijn vader was dus de eerste die mij op de 

verrukkingen van een goede maaltijd wees. 

Toen ik een jaar of elf was, kreeg ik van hem 

mijn eerste kookboek: In de Franse Lekkerbek 

van Roger Lallemand . Ik heb het nog steeds, 

het is van kleur verschoten en het valt uit 

 elkaar. Zodra ik het had, ben ik begonnen 

met koken. De verzaligde glimlach die rond 

de lippen van mijn vader verscheen als ik 

weer eens iets uit dat wonderkookboek 

 gemaakt had! Daar kan geen enkele andere 

gelukservaring tegenop.

Later heb ik de praktijk toegepast op mijn 

partners. Ik heb dagen in de keuken gestaan 

en de ingewikkeldste gerechten gemaakt, 

soufflés en lamsvlees in bladerdeeg. Ik ben 

ervan overtuigd: een groot stuk liefde gaat 

door de maag! Exen zeggen nog steeds  

dat ze later niet meer zo lekker aten. Ha ha, 

 overdreven natuurlijk, maar toch leuk om te 

horen. 

De tweede die mij in het wondere land van 

het heerlijke eten binnenleidde, was een 

 Indisch vriendinnetje op de lagere school. 

Altijd als ik haar thuis ophaalde, rook ik de 

spannendste luchtjes. Knoflook (dat gebruikte 

toen nog geen Nederlander), sereh, djinten, 

tamarinde. In de boeken van De Clercq Zubli 

las je over ons vroegere Indië, maar ruiken 

kon je het bij mijn vriendinnetje. Als de deur 

van haar flat openging zag ik meteen wui-

vende palmen, hoelahoelameisjes, vrouwen 

in sarong die door de rijstvelden lopen. 

Op een keer kon ik me niet meer beheersen 

en vroeg ik haar of ik mocht komen eten. 

Nou, mijn vriendinnetje en haar moeder von-

den het geweldig. De aanblik van de gang 

van dat flatje op de dag van de maaltijd zal ik 

nooit vergeten: lange rijen potjes, schaaltjes, 

pannetjes, plastic bakjes, mandjes. 

‘Waarvoor is dat?’ vroeg ik nietsvermoedend.

‘Voor jou,’ zei mijn vriendinnetje, ‘mijn moeder 

heeft vier dagen voor je staan koken.’

Zelden heb ik zo’n mengeling van schaamte 

en vreugde gevoeld. Schaamte omdat ik haar 

moeder zo aan het werk gezet had, vreugde 

omdat deze maaltijd zo bijzonder was. Daar-

na nooit meer zo verrukkelijk Indonesisch 
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Bereiding  

Snijd de ui fi jn en laat ’m zachtjes sudderen in de boter. Als de 

ui goed glazig is een scheut Noilly Prat erbij. In laten koken; 

pas op dat het niet verbrandt! Dan de crème fraîche erbij en 

eventjes in laten koken. Peper en zout erbij en de saus is 

klaar.

Nu de coquilles even door de bloem wentelen en lekker hard 

aanbakken in de boter, niet te lang, anders worden ze taai. 

Om met Cas Spijkers te spreken: voilà.

Ingrediënten  

voor 4 personen

• een uitje

• boter

• crème fraîche

• Noilly Prat (een aperitief, 

bij de slijter te krijgen)

• 12 coquilles

• bloem

Coquilles 
au Noilly Prat

 gegeten. Ik proef nog de zelfgemaakte sajoer 

lodeh, en de gadogado. Altijd de warme herin-

nering  gehouden aan die lieve, bescheiden, 

gastvrije Indische mensen.

Wij vergeten snel, maar in een restaurant eten 

was vroeger alleen voor de rijken weggelegd. 

Wij aten nooit buiten de deur. Tot mijn vader 

een geweldige deal had gedaan en zijn familie 

eens chic wilde trakteren op een maaltijd in 

een van de duurste restaurants van Den Haag, 

Royal geheten. Ook de koningin at er wel eens, 

heette het.

Wij kleedden ons zenuwachtig op ons paas-

best aan. De bloemen, de tapijten, de obers 

(nog in jacquet), de kroonluchters, God, het 

was te overweldigend, te mooi om waar te zijn. 

Zilveren bestek, gesteven linnen servetten, 

soepterrines en serveerwagens waarop de vis 

werd gefi leerd en het vlees werd uitgesneden. 

Ik vond het adembenemend, en een restje van 

dat gevoel heb ik nog steeds als ik uit eten ga. 

Feest!

Heb je een herinnering die boven alle andere uit-

steekt? vroeg ik aan alle geïnterviewden. Voor 

mij is dat de herinnering aan Charles Boyer en 

zijn restaurant Château les Crayères, in Reims. 

Natuurlijk zijn de omgeving en de bediening 

van belang. Meneer Boyer zit in een prachtig 

kasteeltje dat over Reims en haar kathedraal 

uitkijkt. De bediening is vriendelijk en niet te 

formeel.

Het voorgerecht dat ik daar at was waanzinnig 

lekker: een romig, schuimig soepje van zelfge-

plukte bospaddenstoelen. Ik kreeg tranen in 

mijn ogen. Iets dergelijks maakte ik ook mee 

bij Marc Veyrat, in La Ferme in Mégève. Het 

mooie van die ervaring was dat ik tegenover 

een vriendin zat en dat ons tegelijkertijd de 

 tranen in de ogen schoten. Verschillende voor-

gerechtjes opgediend tussen graspollen waren 

de oorzaak.

Dat Nederlandse restaurateurs tot dergelijke 

prestaties in staat zouden zijn (zie het verhaal 

van Thérèse Boer) hadden wij in de vijftiger 

 jaren niet kunnen denken.

Kortom, dit is volgens mij een boek geworden 

met oprechte verhalen over emoties en eten. 

En je krijgt er ook nog recepten bij, omdat de 

geïnterviewden iets met die gerechten hebben. 

Het wordt een culinair, emotioneel avontuur en ik 

hoop dat je net zo geniet van de verhalen als ik.

Mijn moeder had niets met koken. In de door haar 

gewassen andijvie zat steevast nog zand, stelde 

mijn vader elke keer tandenknarsend vast.

Dit is een voorgerecht dat ik al jaren maak en door vriendinnen, partners en 
kinderen altijd heerlijk wordt gevonden. Paul Fagel zei mij in ons interview: 
‘Coquilles au Noilly Prat, nou dat is zo antiek, dat kan echt niet meer.’ Jammer 
Paul, maar mijn gasten en ik vinden het nog steeds lekker.



9Hij presenteerde jarenlang populaire tv-programma’s. Zijn doorbraak was 
bij het NOS Jeugdjournaal, daarna volgden All you need is love en Lotto 
Weekend Miljonairs. Hij is ruim 25 jaar getrouwd met Roos Cialona en zij 
hebben vijf dochters.

Bij ons thuis hebben we het vaak over troost-

rijk voedsel. Als je heel moe bent of zo, dat je 

dan iets heel simpels maar eerlijks maakt 

waar je helemaal van op kunt knappen. Dat 

maakt de Italiaanse keuken zo geniaal: een 

beetje knofl ook, een beetje olie, zolang je 

maar zuivere producten gebruikt. We bestel-

len tegenwoordig onze sauzen en allerlei 

 andere lekkere dingen in Toscane, bij Fattoria 

La Vialla, een familieboerderij annex verzend-

bedrijf. Ze maken de lekkerste pasta, daar 

ben ik aan verslaafd. En al die heerlijkheden 

natuurlijk wel begeleid door prachtige rode 

wijn, pinot noir bij voorkeur.

Bestaat er eigenlijk eten waar je 

een hekel aan hebt? Nou, ik ben wel 

 afgestapt van de Hollandse keuken. Die 

mensen die altijd zeggen: o lekkuh, un balle-

tje gehak. Dan denk ik: ja, een bal gehakt is 

best lekker, maar doe nou niet zo heel over-

dreven, want het meeste Hollandse eten 

 zoals ik me dat herinner uit mijn jeugd (en 

daar gaan we) is gewoon een doorgekookte 

zooi spullen. Vieze slappe groenten met 

 kruimige aardappelen en taai vlees. Wat daar 

nou zo heeerlijk aan is... Het eten was vroe-

ger gewoon zo. Je vroeg: wat eten we van-

daag? Dan werd de groente genoemd, bij-

voorbeeld bloemkool en dan wist je: daar 

zitten saucijsjes bij. Standaard.

Heb je ook herinneringen aan vrien

dinnetjes en eten? Ik heb ooit een vrien-

din gehad die in een Römertopf kookte. Zo’n 

aardewerken pot, was toen heel erg in de 

mode, in de zeventiger jaren. Ze zei dat dat 

gezond voor me was. Word ik nog steeds 

mee gepest door Roos: Zal ik wat voor je 

 maken in de Römertopf? 

En dat was een reden om de relatie 

te beëindigen? Ha ha, nee, dat niet, maar 

ik heb wel eens een vriendin gehad die 

’s morgens vroeg: ‘Heb je een snee brood 

Robert ten Brink


