


Culinair medewerker Felix Wilbrink zoeÍde per

l imousine met èen herenboer en drie topkoks

naar Tsjechië om te zien hoe daar Blonde

d'Aquitaines ver van gekke ziêktes en hormo-

nen opgroeien, waarna ze naar Nederland

worden vervoerd om meer vlees aan de botten

te krijgen. En daar, in Tsjechië, werd eersteklas

vlees klaargemaakt, dat dus weer in de koffer-

bak mee terug uit Nederland was gekomen.

Tekst en fotograÍie: FELrx WTLBRTNK

jiehou! Een vervaarlijke kreet,
want cheÍ-kok Edwin Takens
(Odeon, Amsterdam) is ein-
delijk op het prachtige paard
geklommen en de rouwdou-

weÍ in hem wil dat weten ook. Êven latêr
volgt Jaap SlooÍ van dê hooÍdstedelijke
groothandel de Kweeker en onder lei-
ding van Splinther van Êverdingen stui-
vên de heren weg, het weidse weide
landschap in. Wi,- Dennis van Diik (eige-
naar en chef-kok van Solo, Amst€rdam)
en onderg€dekende - volgen in een open
Toyota, stoer slaande achter de Íolbar.
Koeien kijken is het devies altwee dagen
en daar gaan we weer. Oneindig lijkt het
landschap in Tsj€chië, net oveí de grens
met Duitsland, met de glooiende heuvels
en sappige velden tussen eeuwenoude
bosssn.
Koeiên, zeiik koeien? Sorry, ik bedoelde
natuurlijk Blonde d'Aquitaine, een nobe-
le loeier, die ooÍspÍonkelÍk uit Frankriik
zijn weg vond naar de meer edele boer
vanwege zi,n (of zeg ie haar bij koeien?)
Íobuuste houdbaarheid, weerbarstige
standvastigheid en eerste kwaliteit
vlees. De Blonde d'Aquitaine kun je zo
het bos instuÍon, €ên winter latêr komt ze
tevreden weer tevoorschijn met naast
haar een wolk van een kalÍ. DaaÍ heb ie

als boer nauweliiks omkijken naar. Ên
dat gaat allêmaal gewoon met behulp
van êen paar stieren in plaats van buisjes
geselecteeíd zaad. De stieren hebben
het maar druk en komen na hun werk te
hebben gedaan wankelend en met inge-
vallen wangen weêr tevoorschijn.
Wouteí van Evêídingen, zoon van Splin-
ther, heeft ons uitgenodigd om eens te
komen kijken op zijn bedrijÍ. Dat wilzeg-
gen; we bêgonnen in Deil, aan deAppel-
dijk. op het eeuwenoude landgoed
i{oordenhoek, waaÍ de Van EveÍdingens
ook al eeuwen en eeuwen vertoeven.
Maar tÍden verandeÍen en waar grootva-
der voor zijn lol tussen het jagen door een
beetie bïboerde, moest Sdinther echt
aan het boeren slaan om het landgoedte
kunnen behouden. En zoon WouteÍ
treedt zonder monen in zijn voetsporen.
Ze zijn In het vlees gegaan. de Van EveÍ-
dingens, en dat is zo vreemd nog niet
met de vooÍkeur van vadeÍ om met grote
regelmaat op een paaÍd te klimmen en
met de zelÍ geÍokte jachthonden eens
een stevig ommetje te maken.
Een vooruitziende blik ook. Toen de
Muur wankelde in 1989, stond Splinther
al aan de grens te wachten. Hij wilde
weeÍ eens iets nieuws en ook graag een
groot stuk land, want daarwas ht zo aan

gewend geíaakt. Het werd Tsjechië,
waar hÍ voordat iemand ook maar een
nieur^/e wet had gêmaakt, zo'n slordige
2000 hectare grond kon kopen en daar
gÍazen nu 1200 Blonde spierbundels sa-
men met hun 800 kalveren. lmporieren
mocht hij ze niet, die vreemde FÍanse
koeien. Wat deed deze man dus: hij haal-
de een doos volembrvo's. smokkeldeze
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naarTsjechië en het de ÍqaatËra C
en Dlus autoriteiteo íoíírv€tEl ÍtEvl
toen bleek dat daai e€.! g ,3 ab-
maal Blonde d Aquitanes ËÊt g.@
ren.
Een jaar mogen ze daat b5ár. brEn
tussen de bossen. en waÍE (b sE-
kalveren dan groot zijn, gaar !c Q (b

vrachtwagen naar NedeíbÉ. rat ze
op Noordenhoek nog een Pt n ê Poi-
stal m€t eigen voeÍ tot verantuwde dik-
te woíden gebmcfÍt. Dit dl€s Yoóí de
laatste gang naaÍ de slageÍ, aíeo we
maar zeggen, hoewel. laatíe gáng...
Meestal worden ze daama nog éá1 keeí
één gang, nam€liik via de beteíe slageÍ
(vraag naaÍ Palmesteyn, genoemd naiu
het inmiddels gesloopte kaíeel dat
naast Noordenhoek stond), het hooÍd-
gerecht in de vorm van een van de lek-
kerste ossenhazen dieie maaÍ kunt voor-
stellen.
Moet je eens doen, met drie koks op stap
gaan, Dan gebeuren er vreemde dingen.
Woutet heeft bêlooÍd dat hiions vooí hel
donker in Tsiechiè heeft en dat lukt aar-
dig met 220 kilometer Per uur. OP de
achteóank bliiken drie graag kokende
maar even graag etende heren nel iets te

Het bevruchten gaat
gewoon met behulp van
een paar stieren in plaats
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stieren hebben het maar
druk en komen na hun
tr , tc:rV la hohhon aarlasn
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veelvan het goede. En bijiedere stopto-
veren de heren weer een hapjê van het
een en ander te voorschijn, zodal wê uit-
eindelijk langs de DuitseAutobahn jn-en

intevreden eitjes mel kaviaar staan weg
te spoelen met eên paar Ílesjes cham-
pagne. Dat is nog eens afzien.
Goed. we ziin er en het beest Takens is
net niet van het paard gevallen, Sloof
blijkt ook al iets te lang geleden voor het
laatst te hebben gereden en Splinther
kan zijn meewarige blik over zo veel on-
benul ternauwemood onderdrukken.
Dennis van Dijk istussendooreven op elÍ
meter hoogte in de laadbakvan een bu'F
dozer gepafkeerd, omdat hii net zo praat
als Cruyff (komt ook uit Betondoíp en



veelvan het goede. En bij iedere stop to-
veren de heren weer een hapje van het
een en anderte voorschrJn, zodat we uil-
eindeli jk langs de DuitseAutobahn in- en
intevreden eitjes met kaviaar staan weg
te spoelen met een paar flesjes charn-
pagne. Dat is nog eens afzien.
Goed. we ziin er en het beest Takens is
net niet van het paard gevallen, Sloof
blijkt ook al iets te lang geleden voor het
laatst'te hebben gereden en Splinther
kan zrjn meewarige blik over zo veel on-
benul ternauwernood ondeÍdrukker'.
Dennisvan Diik is tussendooí even oo elÍ
meter hoogte In de laadbakvan een bu||-
dozer geparkeerd, omdat hijnel zo pÍaat
als Cruyft (komt ook uit Betondorp en

weet ook al-
les beter) en eÍ
kan eindelijk woÊ
den gekookt. De heren
gaan aan de slag met maar lieÍst drie
gangen. Een tartaar. een Derfecle biel-
stuk en dan het braadstuk, gewoon in
een pannetje en de avond wordt later, de
wiin vloeit en dan is het donker daaíwan-
neer je in de vÍoege ochtend naar het
gastenverblijf strompell. slechts bege-
leid dooÍ in de verte loeiende koeien.
De volgende morgen terwill we nog aan

onze oogle-
den trekken

om weer wat re
zien, is Splinther

al vertrokken, er
is iets gebeurdl Even

later zien we hoe hij met
de bulldozer een half bos

omveÍtrekt. Êen van de koeien is
in de struiken vast komen te zitten en
slaat op punt om een kalÍ te werpen
Solinther is doorlastend en rost in een
paarminuten vrer bomen en tren stÍuiken
weg en daar komt het d er al. Tien m'nu-
ten later grijnst redereen. Het l(alÍ leeft.
de koe is prima in orde.
Het is pas wanneer we wegrijden dat me
bli lkt dat deze Blondes niet in Tsjechié
worden geslacht. Nee. dat gebeurt in
Nederland. Maar waar kwam dat stuk
ossenhaas dan vandaan? Juist, dat lag
tn de kofferbak van de auto waarmee we
zijn gekomen. Ho, wacht even: dus die
koe is geboÍen in Tsjechié, aÍgemest in
Nederland en vervolgens als ossenhaas
in de achterbak weer naar Tsjechrë ge-
gaan waarwijhet beest in de pan hebben
gestopt? Tja, moet je maar niet met drie
koks en een boervan adelop stap gaan.
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