


EEN ROTTERDAMMER KUN 
JE WÓRDEN. MAAR JE MOET 

ER DUS WEL WAT VOOR 
OVERHEBBEN. EN DAT KAN 
ALLICHT EVENTJES DUREN.

INLEIDING
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Een Maastrichtenaar ben je wanneer je er 
bent geboren, maar ook dán alleen. Stond je 
wiegje daar niet dan is het vrijwel uitge-
sloten dat je er ooit nog een ‘echte’ wordt. 
Ook al woon je er al een half mensenleven, 
reken maar dat de ware inwoners van de 
Limburgse hoofdstad je tot aan je laatste 
snik als import blijven beschouwen. 

Amsterdammer daarentegen, ben je vaak 
al als je eenmaal bij de gemeente staat in-
geschreven. Wanneer je er op je negentiende, 
zo húp vanuit de provincie, naartoe verhuist 
om er te gaan studeren en al na twee dagen 
Amsterdamser bent dan de Amsterdammers 
zelf, zul je geen authentieke Jordanees zich 
daarover horen beklagen. Amsterdam is een 
gemakkelijke, laconieke stad hè. Die hoef je 
helemaal niet op je af te laten komen. Als 
allemansvriendin ligt ze al aan je voeten 
voordat je vader met z’n verhuisbusje goed en 
wel weer op de weg terug naar Harlingen is.
 Een Rotterdammer kun je wórden. Maar 
je moet er dus wel wat voor overhebben. En 

dat kan allicht eventjes duren. Niet omdat de 
inwoners ervan allemaal zo nuffi  g, chauvinis-
tisch of om soortgelijke redenen op zichzelf 
zijn – integendeel. Wel omdat Rotterdam als 
stad nét even wat weerbarstiger blijkt als je 
een poging doet om van haar te gaan houden. 
Of nee, laten we voorzichtiger beginnen: 
wanneer je gewoon je beste beentje voor zet 
om voortaan een beetje met haar overweg te 
kunnen. 
 Rotterdam speelt hard to get, en ze zal 
het je laten voelen als je hier voor het eerst 
bent (en misschien nog even van plan bent 
te blijven). Jawel, het waait hier op de gekste 
plekken altijd hard. Het klopt dat je hier nog 
steeds probleemloos een uur op zoek kunt 
zijn naar die ene straat waar het ’s avonds of 
’s nachts dan wél gebeurt. Zeker, op sommige 
locaties moet je eigenlijk niet willen dat je er 
na twaalven nog rondfi etst. En inderdaad, 
die f*cking brug over de Maas is wel erg hoog 
om bij dat ene fi lmhuis of dat aanbevolen 
restaurant te geraken.

3INLEIDING

001_SKBR_Inleiding.indd   3 28-09-15   18:27



Gokhuizen en nachtclubs
Maar, geloof ons, voor deze – en grotere! 
– inspanningen om Rotterdam werkelijk 
te leren kennen, zul je uiteindelijk worden 
beloond. Al kan het soms even duren, we 
schreven het al. Wijzelf keken er tenminste 
ook gek van op toen we in de jaren tachtig 
van de ene op de andere dag in de stad 
kwamen te wonen omdat we er werk als 
journalist bij toenmalig dagblad Het Vrije 
Volk kregen. 
 Rotterdam was in die tijd nog best rauw. 
De Witte de Withstraat en directe omgeving 
hadden weinig meer te bieden dan een 
verzameling obscure Chinese gokhuizen, het 
afgetrapte journalistencafé De Schouw, de 
patserige nachtclub Studio 54 en bar De Rode 
Papegaai, een donkere pijpenla waar je voor 
de prijs van een tientje, stevig aangesnoerd 
tegen de borsten van een vers uit Colombia 
ingevlogen animeerdame, kon leren schuifelen. 
 Serieus heel veel meer te beleven was er 
voor de jonge oefen-Rotterdammers die wij 

in die dagen waren eigenlijk niet, al kende de 
Witte de With welgeteld ook één pizzeria, een 
broodjeszaak en – later – een shoarmatent 
voor wie zich na het gokken of het schuifelen 
eventueel nog wat wilde laten bijvoederen. 
Wie vanuit De Schouw de luttele meters naar 
een van die eetgelegenheden niet meer kon of 
wilde maken, kreeg daar op woensdagen van 
barman Dikke Frans, naast zijn vaasje bier, 
een zompige klets andijviestamppot op de 
toog geserveerd. 
 Natuurlijk, elders in Rotterdam waren 
er heus wel wat deftiger zaken waar je 
Hollands, studentikoos (Bierhandel De Pijp), 
Chinees, Mexicaans, pizza, Grieks of zelfs 
haute cuisine (Old Dutch, Wing Wah, Le Coq 
d’Or, La Vilette) kon eten. Maar vergeleken 
bij het aanbod in andere ‘wereldsteden’ had 
het allemaal niet veel om de hakken. Toen 
in dezelfde periode Italiaans restaurant Lux 
op de ’s-Gravendijkwal opende en iemand de 
serveerster aan tafel riep omdat er ‘glas’ in 
het gerecht zat, moest de gast in kwestie er 

nog op attent worden gemaakt dat het hier een 
stukje zeezout betrof. Huh? Zeezout, zei je?

Nieuw smoel voor de stad
Toch waren het dertig jaar geleden vooral 
restaurants en grand cafés die Rotterdam op 
straatniveau smoel gingen geven. Het imago 
van Rotterdam als een nogal troosteloze 
havenplaats, een typische werkstad met 
veel verslonsde oude buurten, ongeïnspi-
reerde hoogbouw en grauwe naoorlogse 
fl atwijken, begon vanaf dat moment heel 
langzaam te kantelen. Terwijl de progres-
sieve gemeentepolitiek en het bedrijfsleven 
miljarden investeerden in stadsvernieuwing, 
in gezichtsbepalende architectuur, en de 
culturele uitstraling en infrastructuur van 
Rotterdam, leverde horeca-ondernemer 
Daan van der Have op zijn manier een niet te 
onderschatten bijdrage aan de aantrekkelijk-
heid van Rotterdam.
 Behalve het al genoemde Lux opende hij 
in hoog tempo een trits zaken die alle vanaf 
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dag één een succes bleken. Hij transfor-
meerde Zochers’, een monumentale stadsvilla 
in Het Park bij de Euromast, in een prachtig 
en tegelijk tamelijk laagdrempelig restaurant 
met fresco’s, kroonluchters, manshoge 
bloemboeketten en een fenomenaal terras. 
Met Loos, in het Scheepvaartkwartier, kreeg 
Rotterdam het illustere grand café-restaurant 
terug dat zij door het nazi-bombardement 
was kwijtgeraakt. Het Wester Paviljoen, met 
een overeenkomstig concept, bediende een 
nieuwe cliëntèle elders in de stad. Theatercafé 
Floor, onder de nieuwe schouwburg, groeide 
uit tot een zelfstandig cultuurpodium, en 
naast Lux zat jazzcafé en eethuis Dizzy, 
waar het artistieke nachtvolk zich placht te 
verzamelen. 
 Waren wij als journalisten tot dan 
toe altijd ‘aan het vergaderen’ geweest in 
De Schouw, ineens was onze keuze aan 
‘bijlokalen’ zo ongeveer vertienvoudigd. Een 
brainstorm met de leden van de kunstredactie 
van Het Vrije Volk kon zomaar om 14.00 uur 

’s middags in Zochers’ beginnen en om 
3.00 uur in de ochtend in Dizzy of in het 
cafégedeelte van Lux eindigen. Ja, je kon 
wel zeggen dat we Rotterdam steeds meer 
gingen ontdekken, en waarderen.

Een belangrijke kwaliteit van Van der Have 
was dat hij zich bij al die zakelijke activiteiten 
omringde door jonge, gretige plaatsgenoten. 
Ontwerpers, kunstenaars, beginnende koks, 
vinologen, foodleveranciers en collega-
ondernemers kregen allen de kans om een 
passende plek te vinden in zijn keten van 
eigenzinnige hotspots. Een aantal van hen 

PLOTS WOONDEN EN 
LEEFDEN WE IN EEN 
ECHTE METROPOOL. 
NOU JA, HET BEGON 
ER TOCH STIEKEM 

AARDIG OP TE LIJKEN.

mocht die restaurants ook tegen gunstige 
voorwaarden overnemen toen Daan van der 
Have zijn imperium (het ‘Dizzy-concern’, 
zoals het in de stad heette) ontmantelde om 
zich op een nieuw project te kunnen con-
centreren. Met Hans Loos en Dorine de Vos 
verbouwde hij het voormalige hoofdkantoor 
van de Holland Amerika Lijn op de kop van de 
Wilhelminapier tot Hotel New York.
  In mei 1993 kon iedereen daar voor 
het eerst een stap binnenzetten, en we 
overdrijven ongetwijfeld niet als we beweren 
dat tout Rotterdam datzelfde ogenblik van 
trots werd vervuld. Gróós dat we waren. Wat 
een schitterend icoon hadden we er met z’n 
allen bij gekregen. Die sfeer! Die aankleding! 
Dat uitzicht! Plots woonden en leefden we 
in een echte metropool. Nou ja, het begon er 
toch stiekem aardig op te lijken.
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MARNIX BENSCHOP
MESS, Biergarten, 

The Suicide Club, Ayla

Werkte samen met 
Heston Blumenthal en 

François Geurds

Maakt van alles wat: van 
hamburger tot haute cuisine

CHEF

010_SKBR_MarnixBenschop.indd   10 29-09-15   17:21



Je zou kunnen zeggen dat Marnix de culinaire 
verscheidenheid van Rotterdam zo’n beetje 
belichaamt. Hij gaat net zo hard mee in 
de huidige streetfoodhype als dat hij op 
top niveau voor je kan koken. Het bereiden 
van een perfecte, traditionele Eggs Benedict 
is hem net zo lief als het avontuur dat hij 
zoekt in een gerecht als risotto in hazenbloed 
en crème fraîche.

Dertiger Marnix bestiert de keukens van 
culinaire werkplaats en cateraar MESS in 
het Schieblock, van Biergarten, de grote 
openluchtbar die er om de hoek ligt, van het 
Arabisch-mediterraanse restaurant Ayla op 
het Kruisplein, en niet in de laatste plaats 
van The Suicide Club, de tot de verbeelding 
sprekende nachtclub boven op het Groot-
handelsgebouw, pal naast het Centraal 
Station.

Roering
O ja, en dan is hij ook nog druk met het 
zoeken naar een nieuwe locatie voor de 
Ontbijt bar, een van die andere succesvolle 
initiatieven van de BV Roering, waar hij 
samen met Nikki van Dijk, Roeland Flierman 
en Tijmen Meijer deel van uitmaakt. En om de 
line-up en het portfolio van dit Rotterdamse 
collectief van horeca ondernemers dan ook 
maar meteen compleet te maken: samen 
zijn ze ook verantwoordelijk voor het festival 
Rauwkost, de jaarlijkse showcase van de 
twintig eigenzinnigste Rotterdamse chefs op 
steeds wisselende locaties. Het is, vinden wij 
in elk geval, het beste foodevenement dat we 
in de stad hebben.
 
Grote jongens
Marnix Benschop is met afstand de meest 
eigenzinnige en ongedurige van al die jonge 
Rotterdamse koks, en hij is de eerste om 
dat toe te geven. Maar hij kan en wil ook 
niet anders. Als je overloopt van de ideeën 
en je ziet ook volop mogelijkheden om ze te 
verwezen lijken, dan zou je toch wel gek zijn 
om het maar bij één schoteltje in de lucht 

Het kan bijna niet anders of als eetlief-
hebber in Rotterdam maak je vandaag 
of morgen wel een keer kennis met de 
kookkunsten van Marnix Benschop. De 
zwaar bebaarde en dito getatoeëerde chef 
heeft namelijk op allerlei plekken in de 
stad – letterlijk – zijn potjes op het vuur, 
en ze zijn ook allemaal even populair.
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Het centrum van Rotterdam bevindt zich wat ons betreft al een poosje niet meer 
rond het stadhuis op de Coolsingel of op de Lijnbaan, maar een paar kilometer 
zuidelijker. Op en rond de Wilhelminapier om precies te zijn. Hier moet je zijn als 
je van cultuur, architectuur, machtig water en niet te vergeten lekker eten houdt. 
Speciaal aanbevolen in dit nieuwe, dynamische stadshart: de Fenix Food Factory.

FENIX FOOD 
FACTORY

FOOD HOTSPOT

De Wilhelminapier en de noordrand van het schier eiland 
Katendrecht vormen samen wat we in Rotter dam ‘De 
Kop van Zuid’ noemen. In plaats van scheeps kranen zijn 
het nu Nederlands grootste kantoor- en woontorens 
die de skyline van dit voormalige haven gebied bepalen. 
Als je, komend vanaf Noord, via de Erasmusbrug de 
oversteek over de Maas maakt en je slaat rechtsaf 
de Wilhelminapier op, dan dringt de vergelijking met 
Manhattan zich vanzelf aan je op. Het is een relatief 
korte strook met hoogbouw waar je tussendoor rijdt of 
wandelt, maar de grotestads ervaring is er niet minder om.
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Tegelijkertijd heeft dit stadsdeel ook zijn  historische en 
stoere karakter behouden. Halverwege de pier vind je 
aan je rechterhand de monumentale passagiersterminal 
van de Holland Amerika Lijn (HAL), waarin nu het 
robuuste Café Rotterdam is gevestigd. Aan het eind 
ervan ligt het kasteelachtige oud-hoofdkwartier van 
diezelfde HAL, sinds begin jaren negentig natuurlijk 
beter bekend als Hotel New York. Strijk neer op het 
fantastische terras of in de enorme eetzaal van dit 
Rotterdamse icoon, of bewaar je lekkere trek nog 
heel eventjes en steek de nabijgelegen Rijnhavenbrug 
(a.k.a. ‘De Hoerenloper’) over naar het schiereiland 
Katendrecht. 

De Kaap
In een wip ben je dan weer in een heel ander stukje 
Rotterdam, namelijk op De Kaap, in de vorige eeuw nog 
de rosse buurt van de stad. De Kaap lokt tegenwoordig 
geen passagierende zeelui meer, maar trekt eerst en 
vooral eetliefhebbers. 

15FOOD HOTSPOT  Fenix Food Factory

014_SKBR_Fenixfood.indd   15 01-10-15   15:53



De wolf komt bij Drenthe de grens over, de boer rukt over de Nieuwe Maas op. 
In Rotterdam is hij met zijn kazen, fruit en groenten – en in eigen persoon! – al 
een poosje alomtegenwoordig in de stad. Zoals op de markten van de Fenix Food 
Factory (zie p. 14) op Katendrecht, en die van Rotterdamse Oogst (zie p. 104) op het 
Noordplein en het Heemraadsplein. In West is een paar jaar geleden ook een groot 
haventerrein aan boeren gegeven. Ze zijn er het stadslandbouwproject Uit Je Eigen 
Stad begonnen, zodat ze niet meer op dat saaie platteland hoeven te wonen om 
toch hun beroep te kunnen uitoefenen (grapje, hè).

UIT JE 
EIGEN STAD

KIPPEN, BIJENKORVEN EN 
ZAAIBEDDEN TE MIDDEN 
VAN DE ZEESCHEPEN, 

JA, DAT HEEFT WEL WAT.

FOOD HOTSPOT

40
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Boer in eigen stad
Uit Je Eigen Stad is met een oppervlakte van twee 
hectare een van Europa’s grootste stadsfarms. De 
akkers, opstallen en het gelijknamige restaurant liggen 
in de voormalige fruithaven in West. Niet heel ver van 
metrostation Marconiplein, hoor, dat stukje is gemak-
kelijk aan te lopen. Ook op de fi ets vanuit het centrum 
ben je er eigenlijk zo. Desondanks zul je bij aankomst 
toch wel het gevoel krijgen dat je in een heel apart 
stukje Rotterdam bent aanbeland. Kippen, bijenkorven 
en zaaibedden te midden van de zeeschepen, ja, dat 
heeft wel wat.

Uit Je Eigen Stad is een sympathiek en bloeiend bedrijf, 
dat zijn plek in de stad snel heeft verworven. Je gaat 
erheen voor je biologische boodschappen, voor een 
etentje, een borrel of een educatief uitstapje. Particu-
lieren kunnen er deelnemen aan openbare barbecues, 
en er zijn zaterdagse markten en masterclasses. Zo 
geeft Paul van den Hooven van Wild Vleesch (zie p. 43) 
er workshops in worst maken en uitbenen. Er is ook een 
winkeltje waar je onder andere biologische levensmid-
delen, likeuren, zaden en elegante dames-overalls kunt 
kopen. 
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Uit Je Eigen Stad heeft mede daarom een paar profes-
sionele kwekers in dienst en moet het verder hebben 
van vrijwilligers. Er worden groenten, paddenstoelen en 
fruit geteeld en kippen en vissen (tilapia en meerval) 
gehouden. Groenten komen hier niet alleen van de 
koude grond of uit de kas. Sinds 2014 werken ze hier 
met een innovatief systeem waarin de kweek van vis-
sen en groenten wordt gecombineerd. Dit Aquaponics-
systeem is bedacht door Jan Botman en werkt heel 
logisch. In de kas die aan het restaurant vastzit, staan 
enorme bakken met water waarin plantjes als sla, 
paksoi en tomaten drijven. Zij groeien van de natuur-
lijke meststoff en die in het water zitten, geproduceerd 
door de tilapia’s en meervallen die verderop zwemmen. 
Het water dat die vissen vies maken, wordt naar de 
bassins met planten gepompt. De planten zuiveren het 
water en dat gaat weer terug naar de vissen.  

Tijdens de rondleidingen die op het perceel van Uit Je 
Eigen Stad worden georganiseerd, kom je er snel genoeg 
achter dat het landbouwproject bepaald niet is bedacht 
om, eh, ‘boertje te spelen’ of uit nostalgische motieven: 
het gaat er op het terrein van de voormalige fruitterminal 
modern en bloedserieus aan toe. Dat moet ook wel. De 
opbrengsten van de boerderij zijn hoofdzakelijk bestemd 
voor de betere lokale horeca. Kritische Rotterdamse 
chefs als Pepijn Schmeink (zie p. 64) en Jim de Jong (zie 
p. 34) komen er hun inkopen doen.

DIT STADSLANDBOUW-
PROJECT IS EEN SYMPATHIEK 
EN BLOEIEND BEDRIJF DAT 
ZIJN PLEK IN DE STAD SNEL 

HEEFT VERWORVEN.
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Kortste weg naar het bord
We schreven het al: Uit Je Eigen Stad heeft ook een 
eigen restaurant. Je kunt er zowel lunchen als dineren, 
het is lekker ruim en gezellig informeel. Buiten zitten 
kan ook. Vanaf het terras heb je een mooi uitzicht op de 
tuinen en kassen. Uiteraard heeft chef Levon Timmers 
er producten van eigen teelt op de kaart staan en ook 
gerechten die je als hyperlokaal mag beschouwen, 
zoals de ceviche van kabeljauw gegaard in Schiedamse 
jenever met een krokant van Rotterdamse oude kaas. 
Bij dezen van harte aanbevolen! ■

Uit Je Eigen Stad
Marconistraat 39
3029 AG Rotterdam
010 820 89 09

Paul van den Hooven
Regelmatig kun je bij Uit Je Eigen Stad een workshop 
worstmaken volgen bij Paul van den Hooven. Paul zit 
nu in zijn vierde jaar als worstenmaker; zijn bedrijf heet 
Wild Vleesch. Voor hem is het maken van een worst 
eigenlijk hetzelfde als het bereiden van een gerecht: 
een zorgvuldig gemaakt mengsel van vlees en kruiden, 
verpakt in een darm. Behalve varkens worst maakt Paul 
ook ganzenworst, in 2013 uitgeroepen tot Streekproduct 
van het Jaar. En hij levert Rotterdamse worst aan het 
Rijksmuseum, bereid naar een gedicht van Constantijn 
Huygens (1596-1687) en een kook boek dat een Dordtse 
huisarts eind zestiende eeuw publiceerde.
06 217 163 70
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CHEF

HERMAN 
DEN  BLIJKER

Las Palmas

Reeds 40 jaar in het vak

Wereldberoemd in 
Rotterdam en daarbuiten

Staat bekend om zijn 
no-nonsense aanpak
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Herman den Blijker is misschien wel de 
bekendste chef-kok van Rotterdam. In de 
stad werd hij begin jaren negentig bekend 
met zijn sterrenzaak De Engel. Inmiddels is 
hij alleen nog eigenaar van Las Palmas, het 
grote visrestaurant op de Kop van Zuid. In 
zijn zaak is het altijd rumoerig en druk; je 
proeft er de echte Rotterdamse mentaliteit 
van opgestroopte mouwen en hard werken.

Zeventien jaar was Herman den Blijker toen 
hij zijn eerste restaurantbaantje in de wacht 
sleepte. Hij kon in de bediening beginnen bij 
Plaswijck in Rotterdam-Hillegersberg. Zo’n 
kolossale hut uit de Van der Valk-catalogus, 
met een kolossaal uitzicht op de Bergse 
Plas, een kolossale keuken, en kolossaal 
veel gerechten op de kaart. Hele bejaarden-
tehuizen streken er tegelijk neer op de 
terrassen. De tongen, biefstukken en kreeften 
waren niet aan te slepen. Veertig jaar na dato 
ziet Herman zich nog steeds met eindeloos 
veel bakjes frites, gebakken aardappelen en 
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CAROLINE ZEEVAT
Stadslandbouwproject 

Schiebroek-Zuid

Eerste moestuinboek: 
Wilde venkel & rabarber

Teelt bijzondere kruiden 
en eetbare bloemen voor 

Restaurant De Jong

Heeft een toekomstvisie 
voor stadslandbouw

PORTRET
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Caroline Zeevat kennen we in Rotterdam 
als de ‘stadstuinvrouw’. Hoewel ze eigenlijk 
grafi sch ontwerper van beroep is, stopt ze 
haar hele ziel en zaligheid in haar moes-
tuinen, en in het  verzamelen en uitdragen 
van kennis over groenten en kruiden. Ze 
heeft meerdere boeken over moestuinieren 
geschreven en is landelijk bij diverse groene 
initiatieven betrokken.  

‘In het wild’ kun je Caroline regelmatig in 
Schiebroek-Zuid aantreff en. Tussen de 
fl atgebouwen in die wijk heeft ze in samen-
werking met woningcorporatie Vestia en de 
bewoners al meer dan veertig moestuinen 
aangelegd. Ze leveren niet alleen groenten en 
fruit op, maar versterken ook de onderlinge 
sociale contacten tussen de Schiebroekers 
en de leefbaarheid in hun buurt. In Noord is 
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BALLROOM
Cocktailbar
Je kunt er dansen en ballen 
 gehakt ( hier meatballs 
genaamd) eten. Ballroom is 
een prettig ingerichte zaak. 
Befaamd is de voorraad gins: 
ook als je elke avond een 
andere gin & tonic bestelt, 
kun je maanden vooruit. 
Om inspiratie op te doen 
reisde de chef naar Little Italy 
in New York.

 
BAZAR
Wereldeethuis
Bazar is in alle opzichten een kleurrijke zaak: 
binnen overheersen vrolijke kleuren en buiten 
zijn de lichtjes boven het terras ware eye-
catchers. Midden in de Witte de Withstraat 
waan je je in een oriëntaalse strandtent. 
Op de kaart vind je een eclectisch aanbod, 
van ontbijt tot diner en ver daarna.  

WITTE DE 
WITHSTRAAT
De Witte de Withstraat, of liever gezegd: het Witte de With-
kwartier, zoals ondernemers de buurt zijn gaan noemen, is 
uitgegroeid tot een van de hipste uitgaansgebieden van de stad. 
De straat van nog geen kilometer lang is een aaneenschakeling 
van cafés, eetzaken, restaurants en bijbehorende terrasjes. De 
Witte de With loopt van west naar oost tussen de Schiedamse 
Vest en de Eendrachtsweg.

1
2
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STREETWISE
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TER MARSCH & CO
Hamburgerpionier
Afgezien van de Amerikaanse hamburger-
koningen elders in de stad, was Ter 
Marsch (sommigen spreken de naam uit 
als een Duits bevel: ‘Marsj’) & Co een van 
de eerste neo-hamburgerzaken, zo niet 
dé eerste. Nu de stad ervan vergeven is, 
geldt Ter Marsch des te meer als pionier 
(recept op p. 150).

OLIVA
Italiaans tafelen
Goed Italiaans eten in het zusje van 
trattoria Gusto, dat om de hoek op 
de Schiedamse Vest zit. De sfeer is 
hier formeler (met linnen gedekte 
tafeltjes) en het is er navenant minder 
luidruchtig dan in Gusto. Bij Oliva ga je 
écht, al dan niet chic, uit eten (recept 
op p. 133).

 
DE SCHOUW
Kunstenaarscafé
De Schouw is al vijfenzeventig jaar een begrip in de 
Witte de Withstraat. Het café opende zijn deuren 
een halfj aar na het bombardement van mei 1940. 
In de jaren zestig en zeventig was het een roemrucht 
journalistencafé, tegenwoordig komt er een leuke 
mengeling van kunstzinnige types en youngsters.

NRC
Nieuw Rotterdams Café
Ongeveer op de plek waar vroeger de hoofd-
redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, later NRC Handelsblad, achter zijn 
bureau zat, staat nu de bar vanwaaruit alle 
mogelijke drankjes worden geserveerd. De 
krant is al lang geleden uit de Witte de With 
vertrokken, maar de naam NRC leeft hier 
voort als grand café.
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Wat is leuker dan koken in een professionele keuken onder begeleiding van een 
professionele topkok? Dat is koken in een professionele keuken onder begeleiding 
van een professionele topkok met een heleboel anderen die dat óók leuk vinden. 
Je kunt dat korter zeggen: workshop. Kookstudio Meerema, in het souterrain 
van hotel en restaurant Quartier du Port, is zo’n plek waar je altijd geïnspireerd 
vandaan komt.

KOOKSTUDIO 
MEEREMA In deze grote en goed geoutilleerde keuken ontvangt 

hij vaak gasten van uiteenlopende pluimage die zich 
op zijn instructie overgeven aan het bereiden van 
hoogstaande gerechten. ‘Op zijn instructie’ – maar 
zo schools gaat het er in Sieberens kookstudio niet 
aan toe. Hij doet voor, hij inspireert, hij daagt uit. Doe 
eens dit, probeer het eens zo. In twee uur tijd staat 
er dan een diner op tafel, door de deelnemers zelf 
klaargemaakt. 

De kachel
De kookstudio beslaat alles bij elkaar een fl inke ruimte, 
bijna de gehele oppervlakte van het souterrain. Het 
warme (letterlijk) kloppend (fi guurlijk) hart is de Molteni, 
een fl ink uit de kluiten gewassen fornuis van Franse 
makelij dat een prominente plaats inneemt in de keuken. 
 Sieberen heeft het niet over een fornuis, maar 
in restaurantjargon over ‘de kachel’. Hij laat een pit 
loeiend ontbranden, schuift een klaarstaande pan van 

REPORTAGE

Wie deelneemt aan een workshop in Kookstudio 
Meerema komt op visite bij gastheer Sieberen Meerema. 
Dudok haalde deze kok uit de eredivisie naar Rotterdam. 
Voor dat concern zette hij restaurant De Harmonie op, 
dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de culinaire 
hotspots van de stad. Nu runt hij Quartier du Port en is 
hij eigenaar van de eronderliggende kookstudio.
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forse afmetingen naar een koeler deel van de dekplaat. 
‘Meer heb je niet nodig,’ zegt hij. Aan de wand achter 
de kachel hangt een rits pannen, daarboven messen. In 
plastic dozen zitten kruiden en specerijen. Op een tafel 
die dient als werkblad staat een mand vol paprika’s, 
tomaten, uien, knofl ook. Op de tafels waaraan de 
deelnemers aan de workshops van Sieberen de door 
hen bereide gerechten opeten, staan bloempotten met 
verse kruiden.
 ‘Wat is er nou leuker dan hier een groep mensen 
te hebben die eerst met plezier hebben staan koken en 
dan met nog meer plezier verorberen wat ze hebben 
gemaakt?’ vraagt Sieberen naar de bekende weg. ‘Ik 
krijg daar zo veel energie van…’

Gelijke schorten
We ervaren zijn enthousiasme op een avond waarop 
een fl inke groep ondernemers deelneemt aan een kook-
workshop. Mannen en vrouwen die het op hun gebied 
hebben gemaakt. Hoe geslaagd ieder van hen ook is, 
bij binnenkomst krijgt iedereen een gelijk schakelende 
schort. Formele of chique kledingstukken worden zo 
aan het zicht onttrokken, hier is iedereen gelijk.
 Sieberen heet hen welkom bij het fornuis. Hij laat 
de ingrediënten zien waarmee gekookt kan worden, 

pakt alles liefdevol even vast, knijpt erin, ruikt eraan. 
Hij weegt de stukken vlees op zijn hand, doet voor hoe 
je er een mooie biefstuk van afsnijdt. ‘Dit kun je rauw 
eten’, zegt hij, ‘kijk toch eens hoe mals.’ Hij vertelt met 
zo veel aanstekelijke passie dat het onmogelijk is om 
niet net zo veel van een krop sla, een ui of een stuk 
vlees te gaan houden als hij doet.
 De ondernemers luisteren toe, je ziet dat ze staan 
te popelen om ook overal aan te zitten. Later gaan ze 
aan de slag, voorzichtig paprika’s in reepjes snijden met 
zo’n groot koksmes. In hun drukke bestaan komen ze 
thuis niet aan dit soort dingen toe.
 Als ze na het koken met een glas wijn aanschuiven 
aan de lange tafels die in de kookstudio staan opge-
steld, kijken ze tevreden naar wat ze hebben bereid. 
Het enthousiasme van Sieberen Meerema is zichtbaar 
op hen overgeslagen. ■

Wie is Sieberen Meerema? 
Zijn wortels liggen in Heeg, Friesland. Aan moeders kant hadden ze een 
boerderij. ‘Dat is een wereld op zich, waarin van alles gebeurt. De geboorte 
van kalveren, het sterven van koeien. Meehelpen met hooien is waanzinnig 
leuk. Het is daar zo oer, je ziet dat het leven een cyclus is. Dat idee heb je in 
een stad vaak niet. In de stad denken ze dat de melk uit de fabriek komt.’
 Als hij het dan toch van iemand heeft, dat koken, maar vooral dat 
enthousiasme, dan is dat zijn grootmoeder die altijd bezig was met ‘dingen 
maken’. Ze had een moestuin, ze bakte brood, oliebollen, frietjes: ‘Maar 
dan ook helemaal van a tot z. Als je bij haar at, kreeg je soep en dan een 
hoofdgerecht. Dat vond ik bijzonder. De tijd was zo anders toen.’

Kookstudio Meerema
Van V ollenhoven -
straat 48-50
3016 BJ Rotterdam
06 215 904 66
Recept op pagina 128
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Dertien is een Rotterdams restaurant waar je als foodliefhebber niet omheen kunt. 
Je moet erover kunnen meepraten. Pepijn Schmeink en Remco van Erp zijn als 
chef-koks het gezicht van deze culinaire playground. Er wordt geëxperimenteerd 
dat het een lieve lust is, terwijl ambachtelijkheid en traditie toch nooit ver weg 
zijn. 

DERTIEN Dertien, geopend in januari 2014, is de opvolger van 
restaurant Eendracht waarin Pepijn en Remco eerder 
zevenenhalf jaar samenwerkten. In Eendracht pionier-
den ze volop met producten, technieken en gerechten 
die enkele jaren later onder de noemer ‘bistronomie’ 
bekendheid verwierven. In Dertien, waar ze met 80 
zitplaatsen dubbel zo veel gasten kunnen ontvangen, 
willen ze hun stijl toegankelijker maken voor een groter 
publiek. Pepijn en Remco hebben nog steeds een heel 
eigenwijze, creatieve manier van koken, dus dat blijft 
aan twee kanten een uitdaging. 

FOOD HOTSPOT
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Kippenhuid en geitenbokjes
Heel oude technieken aanwenden voor nieuwe toepas-
singen – dat vinden ze in Dertien bijvoorbeeld mooi. Ze 
fermenteren en wecken dan ook veel. Een terugkerende 
inspiratiebron is de Japanse keuken. Pepijn is daarin 
sterk beïnvloed door collega en vriend Hiroaki Yamamoto 
alias Yama (van Japans restaurant Yama; zie p. 78). De 
mannen koken ook regelmatig samen en verdiepen 
zich allebei in kennis van umami, de zogeheten vijfde 
smaak, die je onder meer aantreft in chocolade, koffi  e, 
moedermelk, kaas en bier. Een ingrediënt met umami 
intensiveert en verlengt de smaak van een gerecht. 
 In Dertien wordt ook veel gewerkt met incourante 
delen van groenten, vis en vlees. Dat levert doorlopend 
nieuwe ontdekkingen, nieuwe smaken op. Kippenhuid, 
kruid van gedroogde aspergeschillen, geitenbokjes: 
in het kooklab in de kelder van het restaurant wordt 
doorlopend met onterecht als waste bestempeld 

vlees en groenten geëxperimenteerd. Geitenbokjes 
gaan na hun geboorte steevast direct voor de slacht 
naar Spanje, omdat Nederlanders het vlees ervan niet 
kennen. In samenwerking met De Mekkerstee in het 
Zuid-Hollandse Ouddorp proberen Pepijn en Remco 
daar verandering in te brengen. Ze hebben in Dertien nu 
bokjes van die biologische boerderij op de kaart.
 Dertien doet zijn inkopen al jaren achtereen bij 
dezelfde boeren en telers. ‘Je bouwt met de leveranciers 
langzaam een band op waarvan je hoopt dat die 
jaren goed blijft’, zegt Pepijn erover. ‘Nieuw in onze 

HEEL OUDE TECHNIEKEN 
AANWENDEN VOOR NIEUWE 

TOEPASSINGEN – DAT 
VINDEN ZE IN DERTIEN 

MOOI.
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LUX
In Lux komen heden en verleden van de Rotterdamse 
foodcultuur samen. Het restaurant is in de stad al 
dertig jaar dé plek in de stad waar je uitgebreid van 
de Italiaanse cucina kunt genieten. Verschillende 
generaties leerling-koks maar vooral gasten hebben 
hier een fl ink deel van hun culinaire opvoeding 
genoten, en dat gebeurt er nu nog altijd.

Voor veel trouwe gasten – onder wie de wereldberoemde 
architect Rem Koolhaas, maar ook wijzelf – is de 
keuken van Lux een van de redenen om dit oude nest 
nooit voor al te lange tijd te verlaten. Koolhaas dineert 
hier, als hij tenminste in Nederland is, zelfs zowat elke 
maandag. Als het ook maar even kan, komen wij er op 
onze beurt het liefst op zondagmiddag voor de lunch. 
De zondag is er per slot van rekening voor de allerfi jnste 
liefhebberijen.

FOOD HOTSPOT
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Over het huidige Lux zo dadelijk meer, nu eerst kort 
nog wat over de geschiedenis ervan. In de jaren tachtig 
van de voorbije eeuw, toen Rotterdam op eetgebied 
nog maar weinig voorstelde, was het in dit restaurant 
dat menige local voor het eerst zeezout proefde, net als 
pulpo en rucola. 

Rucola uit de volkstuin
De  introductie ervan verliep indertijd niet zonder slag 
of stoot. Het zeezout leidde aan tafel tot het mis-
verstand bij een gast dat er glas in het eten zat, zoals 
we in de inleiding van dit boek al met een glimlach 
schreven. Die pulpo, ofwel inktvis, kon aanvankelijk 
geen enkele Rotterdammer bekoren, en de raketsla 
was in heel Nederland nog zo exotisch dat er niet of 
nauwelijks handel in bestond. 

De vader van een van de medewerkers van Lux was 
zo vriendelijk de rucola in zijn volkstuintje te gaan 
kweken om zo het restaurant te kunnen bevoorraden. 
Het zakje met de eerste benodigde zaadjes was door 
Lux-oprichters Daan van der Have en Geertje Yntema 
van een oriëntatiereis naar Turijn meegenomen. 
 Ook door het personeel van Lux zelf werd de 
 Italiaanse trattoria-keuken dus stapje voor stapje 
ontdekt. Voor het samenstellen van de eerste menu-
kaarten werd dankbaar gebruik gemaakt van de hulp 
van de Rotterdamse Stef Scagliola, die uit Italiaanse 
ouders is geboren en haar mamma voor de goede zaak 
een aantal familierecepten had weten te ontfutselen. 

MILAN HOUDT HET 
ADAGIUM IN STAND 

DAT JE IN LUX NÓÓIT 
UITGEKEKEN HOEFT TE 
RAKEN OP ITALIAANSE 

GERECHTEN EN 
CULINAIRE TRADITIES.
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Pannetjes op en van het vuur
Begin 2014 was dat. Langzaam verspreidde 
het vuurtje zich: steeds vaker hoorde je 
mensen praten over Yama. ‘Laatst bij Yama 
gegeten.’ ‘Ken je Yama niet?’ ‘O, man, je 
moet naar Yama.’ Wij kwamen er voor het 
eerst voor het zevengangenkerstdiner. Dat 
kerstdiner was met terugwerkende kracht het 
beste wat we in het hele jaar 2014 hebben 
gegeten. (En we hebben in 2014 beroepshalve 
veelvuldig goed gegeten.)
 Zo snel we konden keerden we terug. 
We konden alleen nog terecht aan de bar, 
wat allesbehalve een bezwaar was. Vanuit 
die positie kun je Hiroaki Yamamoto en zijn 
souschef Akihito Soito de hele avond op de 
vingers kijken. Een adembenemend schouw-
spel. Je ziet ze de hele avond in de weer met 
pannetjes op en van het vuur, borden die met 
opperste aandacht worden opgemaakt, rijst 
die in de handen wordt gevormd tot rolletjes.
 

Een kakofonie van smaken? 
Welnee
Neem je het vijfgangenmenu, dan kun je 
gemakkelijk op een totaal van zeven gerechten 
komen. En dan tel je de sub gerechten niet 
eens mee, want een gerecht kan zonder blik-
ken of blozen bestaan uit Hollandse garnalen 
en chips van onder meer rode biet, geserveerd 
in een kokertje van bamboe, met groene en 
paarse zeewier, octopus en mosterdsaus op 
een wit schaaltje en daarnaast rundersashimi, 
radijs, bieslook, gelei van hete peper en 
Japanse appel in een zwart kommetje. Levert 
dat een kakofonie van smaken op? Welnee, 
alles is in harmonie en van elk ingrediënt 
zijn smaak en textuur in ere gehouden; elk 
ingrediënt speelt zijn eigen rol.
 Hoe traditioneel werkt hij als traditioneel 
opgeleide Japanse chef, vragen we hem als 
we hem later spreken. ‘In de basis zijn mijn 
gerechten erg traditioneel’, zegt Yama. ‘Maar 

ik verander veel om ze aan te passen aan de 
Europese gasten. Het is soms ook erg moeilijk 
om gerechten op de traditionele manier 
te bereiden, omdat niet alle ingrediënten 
voorhanden zijn. Soms ook is de smaak 
van traditionele ingrediënten te heftig voor 
Europeanen. Ik gebruik ook nieuwe technieken, 
zoals vacuüm-koken, ik gebruik de sifon 
om schuim te maken. Dus de smaak is wel 
traditioneel, maar mijn bereidingswijze niet 
per se.’

‘IN DE BASIS ZIJN 
MIJN GERECHTEN 

ERG TRADITIONEEL, 
MAAR IK VERANDER 
VEEL OM ZE AAN 

TE PASSEN AAN DE 
EUROPESE GASTEN.’

‘JE MOET DE DINGEN 
WAARMEE JE WERKT 

RESPECTEREN.’
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Hollandse haring, Hollandse 
kruiden
‘Ik haal mijn ingrediënten zo veel mogelijk uit 
de buurt, zoals de aubergine uit het recept (zie 
p. 135) en in het seizoen serveer ik Hollandse 
haring. Ik gebruik ook Hollandse bloemen en 
kruiden – die heb je in Japan natuurlijk ook 
wel, bloemen en kruiden, maar ik vind het be-
ter om plaatselijke ingrediënten te gebruiken. 
Veel chefs importeren ingrediënten uit Japan, 
maar volgens mij hoeft dat niet. Je bent altijd 
drie of vier dagen kwijt voordat ze hier zijn. 
Nergens voor nodig.’
Wat je eet bij Yama wordt grotendeels 
bepaald door de seizoenen. Het kan tonijn 
zijn, zeewier (natuurlijk), yam-aardappel met 
een appelachtige, lichtzure bite, gelei van 
sojasaus en een toefj e wasabi, pastinaak met 
kabeljauw, coquilles en spinazie, tempura 
en sushi’s waarvan die met gerookte paling 
werkelijk sensationeel is.

Hiroaki Yamamoto en Akihito Soito, die eerder 
tempurachef was in het Okura, bereiden hun 
gerechten met een volstrekt stoïcijnse, of 
beter: zen-achtige rust. Ze kneden en rollen de 
rijst voor de sushi’s, ze halen de grote garnalen 
en de bonen door het tempurabeslag, frituren 
ze, ze signeren de borden met plakjes een-
denborst met een artistieke veeg hoi-sinsaus. 
Yuko serveert de gerechten uit, geeft uitleg en 
schenkt de sake die ze ons aanbeveelt.

Sake drink je koud
Ja, dat is nog een apart verhaal, de sake. 
Bestelde je vroeger bij de enige Japanner 
die de stad rijk was, Ben Kei, sake, dan 
kreeg je een bescheiden porseleinen vaasje 
gevuld met sake op theetemperatuur die 
je in eierdopjes schonk. Zodoende hebben 
we jarenlang gedacht dat je zo sake moest 
drinken. Niks van waar. Bij Yama geven 
we ons graag over aan Yuko, want zij is 

sake sommelier. Bij elk gerecht beveelt ze je 
de bijpassende sake aan, die ze schenkt in 
prachtige bekers van aardewerk. Elke sake 
heeft zijn eigen karakter. En je drinkt ze koud, 
althans niet verwarmd. Waarom? Omdat door 
de verwarming de alcohol verdampt. 
Dat willen we niet.
 Yuko heeft ons sake laten proeven die 
zilt is als zeewater, sake die naar bloemetjes 
neigt, sake die gemeen is en sake die zonder 
bijbedoelingen met je mee naar huis gaat. 
Maar als je liever wijn drinkt, zegt hier niemand 
dat je voor de sake zou moeten gaan.

De techniek is niet het moeilijkste
Zelf eten Yama en Yuko op hun vrije 
avonden graag bij andere smaakbepalende 
Rotterdamse chefs. Yama noemt Jim de Jong 
en François Geurds, net als hij ontdekkings-
reizigers in het domein van de smaak en 
grenzeloos nieuwsgierig.
 Het verhaal gaat dat je in Japan als 
leerling-kok eerst twee jaar messen moet 
slijpen voordat je eindelijk eens iets mag 
snijden. Yama beaamt het. ‘Ja, dat klopt wel. 
Maar ik vind techniek niet het moeilijkste. 
Volgens mij is dat juist het mentale: je moet 
sterk zijn, je moet de dingen waarmee je 
werkt respecteren.’ ■

Yama
Eendrachtsweg 31a
3012 LC Rotterdam
06 213 724 51 
Recept op pagina 135
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Op twee zaterdagen in de maand is het niet de vraag 
waar we naartoe gaan; hooguit is de vraag: hoe vroeg 
gaan we dit keer? Want op de markt van Rotterdamse 
Oogst is het al vroeg gezellig. Met dat vroege valt het 
trouwens ook wel mee, want de oogstmarkt gaat van 

start om 10.00 uur ’s ochtends. Tot 17.00 uur kun je er 
terecht, maar zoals dat gaat op markten: de lekkerste 
spullen zijn het eerst op. Vandaar dat we proberen om 
er zo vroeg mogelijk bij te zijn (wat niet altijd lukt).

ROTTERDAMSE 
OOGSTMARKT

FOOD HOTSPOT
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Rotterdamse Oogst is een initiatief om lokaal gepro-
duceerd voedsel meer onder de aandacht te brengen. 
Ze pleiten voor zo min mogelijk afstand tussen de boer 
en je bord: goed voor het milieu, goed voor de smaak. 
Rotterdamse Oogst organiseert festivals en markten 
waar lokale voedselproducenten hun waren aanbieden. 
Alleen mensen die binnen een straal van 50 kilometer 
rondom Rotterdam hun producten telen en verwerken, 
mogen deelnemen. De Rotterdamse Oogstmarkt wordt 
bijna het hele jaar door (van februari tot december) 
georganiseerd en is elke eerste zaterdag van de maand 
op het Noordplein (in het Oude Noorden), en elke derde 
zaterdag op het Heemraadsplein (in West) te vinden.

De bezoekers 
Waarom gaan wij nou zo graag naar de Rotterdamse 
Oogstmarkt, in plaats van naar een van de vele andere 
‘gewone’ weekmarkten die op alle dagen van de week 
op verschillende plekken in de stad worden gehouden? 
 Op de Oogstmarkt tref je – en we realiseren ons dat 
wat we nu gaan zeggen makkelijk aanleiding kan geven 
tot misverstanden – vooral ‘ons soort mensen’. Om alle 
mogelijke misverstanden ook maar meteen weer uit de 
weg te ruimen: daarmee willen we niets meer zeggen 
dan dat de bezoekers van de Rotterdamse Oogstmarkt 
meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in voedsel – de 
kwaliteit ervan, de herkomst ervan, de producent ervan. 
Ze leven bewust en doen hun inkopen dienovereen-
komstig. Ze koesteren het romantische idee van een 
boerenmarkt midden in de stad en het voldoet aan 
hun begrip van duurzaamheid dat alle producten op de 
oogstmarkt uit de omgeving komen of zelfs uit de stad 
zelf. 
 
Uit eigen stad
Zo is bijvoorbeeld Rotterdams enige echte stads-
boerderij Uit Je Eigen Stad (zie p. 40) op de markt 
 vertegenwoordigd. Aardappelen, groenten en fruit, 
verse kruiden en stadskip, alles geteeld, gekweekt en 
gefokt onder verantwoorde omstandigheden. Als je 
van plan bent om zelf paddenstoelen te gaan kweken, 
kun je bij hun kraam een kweekset kopen.
 In Schiebroek-Zuid (zie p. 50) werden in 2011 moes-
tuinen aangelegd. De zeven vrouwen die daar tuinieren, 
brengen hun oogst en de daarmee gemaakte gerechten 
naar de Rotterdamse Oogstmarkt. Bij hen koop je 
Kaapverdiaanse pasteitjes, ingemaakte stoofpeertjes, 
gevulde koolbladeren, tortilla’s en appelfl apjes.
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HUMMUS VAN 
ZOETE AARDAPPEL

Hummus
• 2 zoete aardappelen
• 400 gram kikkererwten uit blik
• 4 takjes koriander, grof gehakt
• 2 eetlepels tahin (sesampasta)
• 3 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel sambal manis
• sap van een halve citroen
• 2 teentjes knofl ook, geperst
• 1 eetlepel ras-el-hanout-

kruidenmix

Garnering
• 1 eetlepel zonnebloempitten
• 1 eetlepel pompoenpitten
• 1 plukje alfalfa of andere cress

Verwarm de oven voor op 200 °C. Was de zoete aardappelen. Leg ze zonder 
te schillen of te snijden op een bakplaat met bakpapier in de voorverwarmde 
oven. Door de suikers in de aardappelen gaan ze karamelliseren. Haal de 
bakplaat na 40 minuten uit de oven en laat de zoete aardappelen even 
afkoelen. 

De schil zit nu los, deze kun je er gemakkelijk aftrekken. Snijd de zoete 
aardappelen in grove stukken. Doe ze in een keukenmachine en voeg 
kikkererwten, koriander, tahin, olijfolie, sambal manis, citroensap, knofl ook 
en ras el hanout toe. Pureer tot een gladde massa. Breng op smaak met 
peper en zout. 

Serveer de hummus in een schaaltje of smeer op een knapperig broodje. 
Garneer met de zonnebloempitten, pompoenpitten en alfalfa.

Charlie’s Kitchen wordt ook wel de huiskamer van de stad genoemd. 
Dat komt niet alleen door het ratjetoe aan meubels, maar vooral door 
de sfeer die Charlotte Damen weet neer te zetten met haar huiselijke 
gerechten. Op de kaart heet deze klassieker de Juicy Lucy.

Lunchgerecht voor 4 personen
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ASPERGE RISOTTO 
MET GEITENKAAS EN PISTACHE

• 1 liter groentebouillon
• 1 bosje groene asperges, 

geschild en houten onderkan-
ten verwijderd

• 1 biologische citroen
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 rode peper, fi jngehakt 

(optioneel)
• olie (om in te bakken)
• 1 sjalotje, gesnipperd
• 400 gram risottorijst
• 1 teentje knofl ook, fi jngehakt
• 1 theelepel gedroogde oregano
• 100 ml droge witte wijn
• 200 gram zachte geitenkaas
• 50 gram boter
• 80 gram pistachenootjes, 

gepeld en grof gehakt

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Rasp de schil van de citroen. Leg de asperges in een ovenschaal en schep om 
met citroenrasp, olijfolie, zout en peper, en eventueel een gesnipperd rood 
pepertje. Gaar de asperges in de voorverwarmde oven gedurende 6 minuten, 
tot ze mooi groen kleuren en beetgaar zijn.

Verhit een scheutje olie in een pan met dikke bodem en fruit hierin het sjalotje 
gedurende 3 minuten. Voeg de risottorijst, de knofl ook en de oregano toe en 
bak al roerend mee tot de risottorijst glazig is. Blus de risottorijst af met de 
witte wijn en roer totdat de wijn is opgenomen door de rijst.

Verwarm de groentebouillon. Voeg een scheutje bouillon aan de rijst toe tot 
deze net onderstaat. Blijf de risotto roeren en voeg wanneer de bouillon bijna 
is opgenomen weer een scheutje bouillon toe en roer weer. Herhaal dit tot de 
risotto gaar is. 

Voeg de geitenkaas, de boter en de asperges toe aan de risotto. Strooi net voor 
het serveren de pistachenootjes erover.

Een frisse risotto die precies de keuken van Westerkaatje laat proeven: een mediterrane 
basis met een verrassende draai. Deze risotto past goed bij warme lentedagen en is heel 
makkelijk thuis te maken. Voeg voor wat extra bite een rode peper toe.

Hoofdgerecht voor 4 personen

116 RECEPT  Asperge risotto met geitenkaas en pistache
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ZUURDESEM-
BOTERHAM 
MET OUDE KAAS, INGELEGDE GROENTEN 
EN WASABI MAYONAISE

Ingelegde groenten
• 200 ml azijn 
• 100 gram suiker 
• 1 theelepel kurkuma 
• 2 eetlepels mosterdzaad 
• 1 eetlepel zout 
• 1 komkommer, in plakjes
• 6 radijsjes, in plakjes 
• ¼ spitskool, fi jngesneden
• 1 rode peper, in ringetjes

Mayonaise
• 1 eidooier (op kamer-

temperatuur)
• 1 eetlepel mosterd (op kamer-

temperatuur) 
• 250 ml zonnebloemolie 
• 1 eetlepel sojasaus
• 2 eetlepels wasabipasta
• ½ citroen

Sandwich
• 8 zuurdesemboterhammen 
• 8 plakjes oude kaas 
• 50 gram veldsla

Doe voor de ingelegde groenten de azijn, 100 ml water, de suiker, de kruiden en 
het zout in een pan. Breng aan de kook. Roer goed totdat alle suiker en zout is 
opgelost. Haal van het vuur en laat afkoelen. 

Pak een glazen pot waar al eerder groenten in hebben gezeten of een weckpot. 
Maak deze goed schoon. Doe alle gesneden groenten in de pot. Giet de 
kruidenazijn erbij tot de groenten onderstaan. Zet de pot minimaal een uur in 
de koelkast. 

Met dit recept maak je een hele pot vol groenten. Een pot ingelegde groenten 
kun je na opening nog twee weken in de koelkast bewaren. 
 
De wasabimayonaise maak je door de eidooier en de mosterd in een mengkom 
tot een gladde emulsie te roeren. Klop met een garde terwijl je de olie er 
druppelsgewijs bijgiet. Blijf kloppen tot de mayonaise dik genoeg is om niet 
van een lepel af te glijden. Breng op smaak met de sojasaus, de wasabipasta 
en sap van de citroen.

Besmeer de boterhammen met de mayonaise, leg daarop de kaas. Op de kaas 
komt een plukje veldsla. Laat wat groenten uitlekken en leg die erbovenop.

Jordy is de kleinzoon van de beroemde Rotterdamse bakker Klootwijk. 
Zijn brood bakt hij op ambachtelijke Franse wijze. Bij Jordy’s Bakery aan 
de Nieuwe Binnenweg is het broodje met ingelegde groenten en oude 
kaas favoriet bij de bakkers en de gasten. 

Voor 4 sandwiches

118 RECEPT  Zuurdesemboterham met oude kaas, ingelegde groenten en wasabi mayonaise
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PLAATTAART
MET GEPOFTE GROENTEN

Gepofte groenten
• 2 kilo grof zout
• 1 wortel, gewassen
• 2 centimeter gemberwortel
• 1 ui
• 2 teentjes knofl ook
• 200 gram pompoen, schoon-

geboend
• 1 venkel
• 1 sinaasappel

Korstdeeg
• 200 gram bloem
• 1 theelepel zout
• 100 gram koude boter

Verwarm de oven voor op 175 °C.

Vul een grote ovenbestendige braadpan met het grof zout. Stop alle groenten 
met schil en al in het zout, totdat je ze niet meer ziet. Zet de pan in de oven. 

Haal na 2 uur de pan uit de oven en pak voorzichtig met een lepel alle groenten 
eruit. Laat de groenten afkoelen. Het zout hoef je niet weg te gooien. Zolang je 
er alleen groenten in gaart kun je het oneindig gebruiken. Wanneer je het zout 
een paar keer hebt gebruikt, neemt het de smaak op van de groenten en is het 
een goede smaakmaker. 

Maak intussen het korstdeeg. Zeef boven een kom 200 gram bloem met 
1 theelepel zout. Voeg de boter toe en snijd deze met twee messen in kleine 
stukjes. Voeg 2 theelepels koud water toe en kneed snel tot een samen-
hangende deegbal. Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat minimaal een 
halfuur in de koelkast staan. 

Rol het deeg met een deegroller uit op een met bloem bestoven oppervlak tot 
een platte taart ter grootte van een quichevorm. Bekleed een bakplaat met 
bakpapier en leg daar het korstdeeg op. Prik met een vork gaatjes in het deeg 
en bak 20 minuten in de voorverwarmde oven (175 °C). 

Snijd de groenten in grove stukken. Plet de gepofte knofl ook en wrijf met je 
mes de knofl ook tot pulp. Snijd de sinaasappel in parten en snijd het vrucht-
vlees van de schil. Gooi de schil weg. Hak de gember. Meng alle ingrediënten 
goed door elkaar en verdeel over het deeg.

Bak de plaattaart in de voorverwarmde oven nog 20 minuten of totdat de 
korst goudbruin kleurt.

De groenten voor deze plaattaart worden op een bijzondere manier gegaard: 
verzonken in grof zout in de oven. Het maakt de natuurlijke smaak van de 
groenten heel intens. Eigenlijk kun je elke groente op deze manier garen en zo 
de smaak van de plaattaart aanpassen aan het seizoen.

Hoofdgerecht voor 4 personen
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THE SLUMDOG 
MILLIONAIRE

Tandoorimayonaise
• 1 eetlepel tandoorikruiden
• 2 eetlepels zonnebloemolie
• 100 gram mayonaise
• 60 gram yoghurt
• 1 eetlepel wittewijnazijn

Burger
• 60 gram risotto
• 1 eetlepel groentebouillonpoeder
• 60 gram groene linzen
• olie (om in te bakken)
• 1½ theelepel gemberpoeder
• 1½ theelepel pul biber
• 1½ theelepel garam masala
• 1½ theelepel komijnpoeder
• ½ theelepel zout
• 1 kleine ui, gesnipperd
• 1 teentje knofl ook, fi jngehakt
• 60 gram bloem
• 80 gram verse doperwten
• 100 gram paneermeel

Chutney
• 1 biologische limoen
• 2 bananen, in kleine blokjes
• 45 gram geraspte kokos
• 2 takjes munt, fi jngehakt
• 1 theelepel gembersiroop

Broodjes
• 4 broodjes naar keuze
• ½ komkommer, in 12 plakjes
• ½ rode ui, in 20 ringen
• ½ rode paprika, in reepjes
• ¼ ijsbergsla, fi jngesneden
• 4 takjes koriander, grof gehakt

Maak eerst de tandoorimayonaise door de ingrediënten goed met elkaar te 
mengen. Dek af en zet in de koelkast, de smaak van de kruiden kan zo in de 
mayonaise trekken.

Kook voor de burger de risotto zoals op de verpakking staat aangegeven met 
een halve eetlepel groentebouillonpoeder. Kook ook de linzen volgens de 
aanwijzing op de verpakking met een halve eetlepel bouillonpoeder. Giet af en 
spoel de linzen onder koud water in een zeef. Laat uitlekken.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin kort de vier specerijen, 
een halve theelepel zout, de ui en de knofl ook. Haal van het vuur wanneer de 
ui glazig en zacht is.

Doe de risotto, de linzen en de kruidenmix in de keukenmachine. Pulseer 
totdat een kwart van de mix fi jngemalen en driekwart nog grof is. Meng 
dit met de bloem en de erwten en kneed het geheel met je handen tot een 
stevige massa. Is de burgermix nog te nat, voeg dan wat extra bloem toe. 
Verdeel in vieren, druk elke portie plat tot een burger. Strooi het paneermeel in 
een diep bord en dip de burgers hierin tot ze rondom bedekt zijn.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de burgers in ongeveer 3 
minuten per kant tot ze bruin kleuren.

Rasp voor de chutney de schil van de limoen, gebruik alleen het groen. Snijd 
de limoen doormidden en pers het sap uit van één helft. Meng limoensap en 
-schil met de overige chutney-ingrediënten in een kom en prak met een vork. 
Maak het niet te fi jn, de banaan moet in blokjes blijven.

Snijd de broodjes door de helft. Besmeer de bodem met de tandoori-
mayonaise. Besmeer het dakje met een dunne laag banaan-kokoschutney. 
Leg op de mayonaise 3 plakjes komkommer, 5 uienringen, een paar reepjes 
paprika, een klein handje ijsbergsla en wat koriander. Leg hierop de burger en 
daarop het dakje van het broodje.

Burgertrut staat bekend om haar vegetarische burgers. Deze Indiase pittige burger met tandoori en 
een chutney van banaan, kokos en munt is de favoriet van chef Lisette Calis en haar crew.

Voor 4 burgers
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