Geltenroom
rnetballen
voor (biina
CuisineCulinaireAmsterdam,eenkoolorcrenigtng
uitsluitend)mannenbestaat3Sjaar. In eeneigenpand aan de
Koggestraatspelenartsenen ceo'sde keukenbrigade.
tekstMalika Sevil fotografieMarc Driessen
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rouwen!?Over het algemeenziin ze
zeersfeerverhogend,
maar vanavond
evenniet. Datheeftniks met discriminatie te maken,maarallesmet het instand houden van de ambiancevan
mannen-onder-elkaar.
E6n wouw erbii en de magie
is weg."Dan wordenwe haanties.Veelmannengaan
aan anderedingen denkendan aan koken," zegt de
voorzitter van Cuisine Culinaire Amsterdam. Dirk
Hoogerwerf.
RichardWiinschenk,ict-manen voormaligewethouder in Loenen,knikt. "En we kunnen onzemannenhumor niet{ariit." Wat dat dan is, mannenhumor?
Nou, dat zal de verslaggeefster
nog wel horen.En inderdaad.Later op de avond klinkt boven een dampendepan met eenniet naderte noemeninhoud een
mop uit de mond van een niet nader te noemenmedischspecialist.Er vallen termenals 'op ziin hondjes'
en 'rodeo rijden' en 'niet opschrijven'. Inderdaad:
mannenhumor. Hup, terug naar de chocoladefondant.
Dit is CuisineCulinaireAmsterdam.Negentienmaatschappeliikgeslaagdemannen,in leeftiid varidrend
van rond de veertig tot tachtig (JoopBeerlage,voormaligedirecteurvan CanonNederland),komeneens
in de maand samenin de keuken van CuisineCulinaire in de Koggestraat
om eenvijfgangendinerte bereiden. Let wel: het is geenkookles,maar een kookclub. Deherenleren 6lkaarde culinairekunstjes- of
iets in die richting. In een keuken waarvan menige
professionelekok stikialoers zou worden, gaan de
amateursaan de slag, om het resultaat vervolgens
aan een mooi gedektetafel op te eten, al dan niet
voorzienvan (opbouwende)kritiek.
Vrijwel elke avond van de maand staat een andere
groep hetzelfdemenu te koken. Vanavondis het de
beurt aan de kookgroepvan Paulvan Kreel,van huis
uit ruimtelijk econoom.
Het is woensdagavondzesuur. Hii staatbii de warmtekastvoor de borden. Een deel van zijn keukenbrigadeheeft hij al aan het werk gezet.RobBeeren,overdag druk als intermediair bii fusies en overnames,
buigt zich nu overde receptuurvan kletskoppen,een
onderdeelvan het dessert.Wijnschenkis ziin compagnon.Dedessertkoningen
noemenzezichzelf,wat
al verklapt dat het geengezelschapis van nederige
mannen- als ie dat al niet door zou hebben.
KeesVrolilk, die een niet geringe onderneming in
bloemenen bloembollenrunt, kriigt de verantwoordelijkheid over het hoofdgerecht:hertenmedaillons
met gesmoorderodekool. feroenWolfs,directeurvan
eenwebbedrijf,maakt samenmet uroloogBoazMeijer de duif Clamart.Dechefis zelf dol op duif. "Naarmateie ouderwordt, eetje minder,en dan is zo'n duivenborstjefantastisch."Deeerstewijntjeswordeningeschonken.
Ah, daaris Rogiervan Adrichem,als partnerbii Price
WaterhouseCoopers
ook niet de minste op de maat-
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Dedirecteur
van een
webbedrijf
maakt
vanavond
metde
uroloogde
duif Clamart

NestorJoopBeerlage
frituurt
(boven).
eentussendoortje
RobBeerenconcentreert
zich
op zijnpan(links).Rechtsboven:ErikJoostenin het
magazijn.
Daaronder:
scdnesuiteenkookclub.

"De eerstekeer dat ik hier kwam koken. was ik verantwoordeliikvoor de asperges.Ik weet nog dat het
gerechtwerd opgedienden dat Paul riep: 'Wie heeft
de aspergesgeschild!?'Er zatennog sliertenaan."
Als ie het over de duvel hebt: daar komt hii net aan.
"Reageerdeik echt zo aangebrand?"Beeren:"Ja, als
door een adder gebeten.De keer erop heb ik miin
eigenschillertjemeegenomenen ben ik dikker gaan
schillen."VanIteel: "Zozieiemaar hoe snelie leert."
Verderopwil het niet lukken met de geitenkaassaus.
De diagnosevan foosten: "Hii mist ballen." De saus
de
keuken
vol
in
bedrijf,
half
zeven
is
komt dadeliik in eenespressokopje,
in minimale hoeIlond
met het schellegeluidvan schalen veelheid op een minimale hoeveelheidossenstaart.
flcompleet
I
ldie over het roestwijstalenwerkblad schui- "Dan staje drie uur te ploeteren,vervolgenswordt het
ven, geklop van gardes,een mixer en keukenkreten in 66n teug leeggedronkenen dan zeggenze: het
als: "Folie of bakpapier?"
deugtniet." Opzoeknaarballen dus.Er wordt eenpoHoe dieper de mannenin de recepturenduiken, hoe ging met witte pepergedaan- een voor de hand ligverderde stressen soresvan de dagvervagen.Achter gendekandidaat als het om ballen gaat - maar ook
in de keukenhorenwe eenuroloog'O-so-le-mio'zin- dat heeft niet het gewensteeffect.Mosterdevenmin.
gen terwiil hii door een pan geitenkaasroomroert. De bemoeienisvan compagnonVan Adrichemvoert
aanhet kokenbent, de druk alleenmaarverderop. Terwiil de uroloogeen
"Omdatje hier zo geconcentreerd
vergeetie de rest," zegtBeeren."Dat is ontspannend." heelvertooghoudt overharmonievan smaken,evenDie concentratieis ook wel nodig, want deze alfa- wicht en balans,buigt de meneervan PriceWaterhoumannen willen natuurlijk niet op het moment su- seCoopers
zich over de pan: "Wat ben je nou aan het
prdme- het opdienen- wordenafgebranddoor hun rommelen?!"In eenultieme pogingwordt er nog wat
groepsgenoten.Wijnschenk,al dertig laar lid, vindt geitenkaasdoor de sausgebrokkeld.
de gang naar de tafel nog altiid spannend.Beeren: Joostenwordt overvallen door een eurekamoment:
schappeliikeladder.Nawat schouderklopjeslinks en
rechtsgaathii naar de kleedkamer,waar hii zijn strakgesnedenpak verruilt voor eenkoksbuis,waarnahii
linea rectadoor kan naar de pannenvoor de bereiding
van eenfijne ossenstaart.
UroloogEricfoosten,die gehaastbinnenkomt, gaathem helpen;van de nierstenen naar de geitenkaasroom.
Tweeanderelaatkomers,intensivistErik Janvan Lieshout en ondememerPeterMens,worden aan de targezet.
bot met knolselderiien waterkerssaus
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"Tiim, ik zou er wel wat tijm doorheenwillen doen."
Datstaatniet in de receptuur,maardaarlijkt sowieso
niemanduit de kookclubvan Paulvan Kreelzichaan
mante willen houden.Dat kriig je met eigengereide
nen die gewendzijn aan de touwtjeste trekken:die
laten zich niet de wet voorschriivendoor Gordon
Ramsey,
ThomasKellerof Ren6Redzepi.
Zo gebruikenBeerenen Wijnschenkwitte in plaats
van pure chocoladevoor de ganache,wordt de eendenleverniet in eenwarmwatertankverhit. maarin
bloem gehuld op de bakplaatgebakken,en wordt de
geitenkaassaus
dus opgepeptmet tiimextract.Maar,
guldenregel,zbgtBeeren:experimenteren
mag,maar
dan moethet w6l goedgaan.Als hij evenlaterin het
beslagvoor de kletskoppenroert,kriigt hii de vraag:
"Wat is dit? Kwartelstront?"

Later.alsde drank in de mannenis. wordt het verhaal
overdit aspirant-lidook sterker.Zo zouhij met zijn
hoofdnaasthet bord hebbenliggenslapen.
Het is, mede door de ballotage,een vriendenclub.
Eveneen kleine greepuit de stamboom:Beerlage,
man van het eersteuur, bracht zijn ex-schoonzoon
Van Lieshoutbinnen, die op ziln beurt Beerenen
Mensintroduceerde.Dit systeemvan introduceren
werkt goed,zegtVanKreel,al krijg ie somseenoververtegenwoordiging
van eenbepaaldeberoepsgroep.
"ln het verledenhaddenwe veeltandartsen.Datzijn
peuteraars.Kokenis ook peuteren,ik denk dat het
daardoorkomt."
Momenteeltelt de groepvan Van Kreelveel medisch
Nu is die qua samenstelling
nog wel in
specialisten.
balans."Maarer komt misschieneenmomentdat er
geenartsenmeerbij mogen."
Dieartsen,overigens,makener eenpotlevan. Dechef

o verstrijkende eersteuurties.De tafel is al
riant gedekt- helemaalvolgensde etiquette.
Hij staatin een acht meterhogeruimte van
het pand, een monumentuit r87o.Het is eigendom
van de vereniging.In zooThebbenzeeenaanpalende
etagein de Teerketelsteeg
erbij gekochten inmiddels
meethet clubhuis zo'n dikke hveehonderdvierkante
meter.Met keukenen dinerzaaldus, maar ook met
een spoelkeuken,voorraadkasten,doucheruimte,
kleedkameren kantoor.Spiksplinternieuwwant alles
is onlangsverbouwd.Datallemaalin hartjecentrum.
Hoe anderswas het 35 jaar geleden,toen de vereniging werd opgericht- ondertoeziendoogvan twee
Limburgersvan CuisineCulinaireMaasbree.
Hoogerwerfwaser al bij. "Toenatenwe nogbii elkaarthuis."
Het was een vriendenclublevan levensgenieters,
- hoe je ze ook noemen
bourgondiErs,
kroeggangers
wilt. Van Kreelkwam er de tweedekeer bii en die is
ook nooit meervertrokken.Zekooktentweejaar in de
HubertusVakschool,daarnain de Sonestakoepelkerk en vanafr98zhier in de Koggestraat.
gebleven.
Al die tiid is het eenmannenbolwerk
Wim
Kieftkooktehier, PietKeizeren RuudKrol.Verdernog
heel veel mannenmet gezag.Zekervroegerkonden
de kookavonden
nogwel eensuit de handlopen,vertelt Wiinschenk."Miin secretaresse
kendemijn CuiZewist: de volgendedagmoesineCulinaireschema.
ten er geenmoeilijkegesprekken
wordengepland."
Wijnschenkintroduceerde
heelwat mannen- soms
zelfseen wildvreemde.zo illustreerteen anekdote.
"Viiftienjaargeledenwerdik me tochontzettendniet
goedhier.feuk, opgezetteklieren.Wat bleek?Allergisch voor piinboompitten.Ik werd met de ambulanceweggevoerd.
Ik hebmeteenmijn internistlid gemaakt."
Want zo gaatdat hier: via via kom je binnen. Eerst
mag een kandidaatdrie keer meekoken,de vierde
keer overleggende ledenof de persoonin de groep
past."Wehebbenwel eensiemandgeweigerd
omdat
die persoonte veel dronk," zegt Van Kreel."Zo iemand komt voor de gezelligheid,
niet om te koken." De mannenvande kookclub
aantafel,riantgedektvolgensde etiquette.
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De huismeesterhaalt35oo flessenwrin
Bij eenclubvanbijnavierhonderdleden meteen
omzetvanz60.000 euro
en eeneigenpandspreek
je nietmeerovereenuitde
handgelopenhobby,maar
overeenbedrijf.Cuisine
Culinaire
Amsterdam
(CCA)is eenserieuze
zaak.Perjaarwordthier
voorveertigduizend
euro
aaningredidnten
ingekocht.
Enelkjaargaaner circa
35oo flessen wijn doorheen.Datallesvergtveel,
heelveelboodschappen
doen,en veel,heelveelkerennaarde glasbaklopen.
Daaromhebbenze een
huismeester.
Diezorgtniet
alleendat de koelkast
en

hetmagazijn
elkedagvan
commissie,
dieelkemaand
verseproducten
wordt
de recepten
bij elkaar
voorzien,
ooktelthijde
zoekt,en eenredactievoor
flessendieer de avonderhet lijfbladVande kook.
voordoorheen
zijngeEenwijncommissie,
diebij
draaid.Datwordtop de re- elkgerechteenbijpassenkeningvande desbetreffen- de wijnkiest,en eenlusde groepgezet.Dat komt
trumcommissie,
dieonder
bovenop heteenmalige
en- meerhetgalain Palazzo
treegeld(3oo euro) en de vorigeweekheeftgeorga(425 euro per
contributie
niseerd,
ter gelegenheid
persoonperlaar).
vanhet35-jarigbestaan
Schoonmakers
zorgendat
vande CCA.
de keukener de volgende Op de kookavonden
is nog
plaatsvoorcircae5 leden,
dagweerpicobellobij ligt
groep.En verspreid
voorde volgende
overde groepen.
elkeavondkomter eenafBij hetdagkoken
-.voor
wassernaarde Koggemensendie overdagnaar
straat.
de Koggestraat
kunnenkoDatzijnde enigebetaalde men- is nogwel ruimte
krachten.
Er is eenmenu- voornieuwegroepen.
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beenteropaf."fongens,ikvind dat iullie ongelooflilk
veel rotzooi maken. Ik zie hier 66n, twee, drie, vier
messen."Zojuistheefthij ook de dessertkoningenop
hun lazer gegeven,omdat ze de uitserveertafelmet
bloemhaddenbesmeurd.Als hii zijn punt op niet mis
te verstanewiize heeft gemaakt,legt hii uit waarom
hii zo kan uitvaren."Het is mijn verantwoordeliikheid
dat de gezelligheidniet ten kostegaatvan de dure ingredi€nten."Ordein de keukenis onontbeerlijk."Dus
spoelje vergietaf en doe een laagjewater in een gebruikte pan. Dan heeftJamalin de spoelkeukenminder werk. Thuis ruim je toch ook de rommelachterje
kont op?"
Ach ia, zo'n uitbrandervan de chef-kokmaakt zo'n
avondiekok spelentoch net iets natuurgetrouwer.
Bovendientrekt Van Kreelsnelbij: "Ok6Joop,de eerstewitte wiin kan erin."
Hetvoorgerechtmoetop tafel.Rondde uitserveertafel
ontstaateen hectiekwaar, als je erop inzoomt,een
systeemin valt te ontdekken. De intensivist schept
met chirurgischeprecisieknolselderijpureeop een
verwarmdbord, Mens legt er een tarbotfilet op, Van
Kreelis verantwoordelijkvoor eenstreepiewaterkerssausen weeriemandandersvoor de staafiesknolselderii.Er staatdaarvooreenpaarmiljoenaan jaarsalarissengebogenover 66nbordje.
oop, terug van het wijnschenken,slaat de
drukte rond de uitserveertafelgade en zegt:
"Dit is het momentdat iedereenaltiid heel zenuwachtiggaatdoen.Dan gaanze werkenmet treintjesen zo."
Aan tafel! Daarnaklinkt alleen het gerinkelvan bestek.Dan komt het verlossendeoordeelvan de chef:
"Ik vind het visje prachtig,jongens."Weereen stilte,
die Wijnschenkdoorbreekt."Ja,een heerlijk gerecht
... Dit zou je zo in eenbeiaardentehuiskunnen opdienen. Heel geschiktvoor als je geen tanden meer
hebt."
Rond de vierde gang,essencevan ossenstaartmet
geitenkaasroom- waarvan de laatste inmiddels zo
vol 'ballen' is gestoptdat hij als te dik wordt beoordeeld - komende verhalenuit de oude doos.
Beerlageen Vrolijk gaanruim dertig jaar terugde tiid
in, toenze de stadnog afschuimdenin etablissementen als de SherryBodega,waar Canoneen eigenvat
had liggen.
Maar dan nog even over de dames:zijn ze nou welkom ofniet? Wijnschenk:"Vanafergensrond de iaren
negentigworden ook wouwen toegelaten.Dat komt
doordatiemandvanonzeledenzei:'Jongens,
we zijn
in overtredingvan de Europesewetgeving.'In de statuten stond dat alleen 'leden van de mannelijke
kunne'werden toegelaten.Maar toen duidelijk werd
dat dat niet meermocht, kondenook vrouwenzich
aanmelden."Dus wouwen zijn wel welkom?"Jawel,
maar dan in hun eigen groepje.Met vrouwen onder
elkaar."I
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