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S a m e n l e v i n g

Albert Kooy is SVH Meesterkok, de 
hoogste graad van vakbekwaam-
heid die in de horeca kan worden 

behaald, en executive chef van Stenden 
University Hotel in Leeuwarden. Ook 
is hij verbonden aan een restaurant in 
Frankrijk en is hij adviseur voor het 
bedrijfsleven en instellingen. Zo geeft 
hij onder meer advies aan ZuidOostZorg, 
een zorginstelling met meerdere ver-
pleeghuizen in Zuidoost-Friesland.

‘De huidige Nederlandse eetcultuur 
is een groot drama. Mensen zijn dom op 
het gebied van eten; ze worden gema-
nipuleerd door de supermarkt. Toen ik 
mij in de Nederlandse keuken verdiepte, 
ontdekte ik dat er op consumentenni-
veau nauwelijks over wordt geschreven. 
Wel zijn er dikke boeken over voeding 
en landbouw, maar die zijn wetenschap-
pelijk. 

De consument is in een doolhof 
terechtgekomen en denkt dat de Jamie 
Oliver-keuken van Albert Heijn normaal 
is. De supermarkt heeft ervoor gezorgd 
dat we geen seizoenen meer hebben, 
maar altijd alles maar kunnen kopen, 
zonder er verder bij na te denken waar 
het vandaan komt. Die kennis over 
ingrediënten en cultuur moet terug.’

Seizoen
Centraal in zijn werk als opleider 

en adviseur staan de vijf basisprincipes 
van de ‘nieuwe’ Nederlandse keuken: 
cultuur, gezond, natuurlijk, kwaliteit 

en winst. Kooy maakt gebruik van verse 
producten van eigen grond en van het 
seizoen, zonder E-nummers en met 
oog voor de producent en voor de aar-
de. Duurzaamheid staat voorop. ‘Ik zal 
nooit zeggen dat alles hier biologisch is’, 
stelt hij. ‘Het gaat mij om de kwaliteit en 
daar hoort in mijn ogen ook bij dat het 
zonder gif is voortgebracht.’

Van de seizoengebonden producten 
zoals groenten, maar ook vlees en vis, 
maakt hij door middel van moderne 
technieken en ingrediënten zijn gerech-
ten. 

‘Je moet kijken naar de traditionele 
smaak en dat combineren met andere 
ingrediënten. Zo kun je eten een nieu-
we impuls geven. Ik wil eten weer hip 
maken. Neem bijvoorbeeld de winter-
groenten. Daar heb je er ongeveer tien 
van. Met drie verschillende bereidings-
wijzen per groente heb je zo dertig dagen 
variatie. Daarvoor hoef je echt niet naar 
het buitenland.’

Centraal in de filosofie van Kooy 
staat ook het  ‘80-20-principe’. ‘Een 
standaard gerecht in een restaurant 
bestaat uit 80 procent vlees of vis en 
20 procent groente. Dat kun je ook 
omdraaien. Groente is gezonder voor 
mens en aarde en bovendien goedkoper 
dan vlees. Door te bezuinigen op vlees, 
kun je meer voor de groenten betalen 
en dat komt de boeren weer ten goede.’ 
Want dat de voedselproducenten nu veel 
te weinig voor hun producten krijgen, 

staat voor hem als een paal boven water. 
‘Boeren hebben het moeilijk en worden 
gemangeld door de supermarkten.’

Herkenbaar
Boeren en tuinders zelf moeten ech-

ter ook uit hun schulp kruipen, vindt de 
chef-kok. ‘Boeren moeten trots zijn op 
hun producten en zich meer laten zien. 
Ik was laatst op bezoek bij Jan en Eelkjen 
Bruinsma in Sexbierum, leverancier van 
biologische groenten. Ik wist niet wat 
ik zag. Velden vol mooie groenten die 
voor het grootste deel naar het buiten-
land verdwijnen, omdat de Nederlandse 
consument er niet voor wil betalen. Wij 
verkopen onze mooie spullen en halen 
rommel uit het buitenland, dat is nou 
typisch Nederland.’

Hij zou het mooi vinden dat de boer 
weer herkenbaar wordt, vervolgt Kooy. 
‘Ik wil zien wie mijn eten heeft geprodu-
ceerd en ik wil groente met een verhaal. 
Dat is ook beter voor de boer, want die 
kan er dan ook een betere prijs voor vra-
gen.’ 

Veel restaurants, vooral die van 
hoger niveau, hebben al een combina-
tie met een kweker of producent voor 
de verse producten. Stenden krijgt de 
groente bijvoorbeeld aangeleverd door 
tuinderij De Cuynder in Donkerbroek. 
‘Maar die combinaties kunnen nog veel 
professioneler worden opgezet met een 
goede logistieke organisatie.’

De invoering van de Nieuwe Neder-

landse Keuken gaat niet zomaar, reali-
seert Kooy zich. Eten zit bij de mensen 
tussen de oren en is niet gemakkelijk 
te veranderen. Op ‘zijn’ Stenden Hoge-
school in Leeuwarden werd de kantine 
voor studenten en personeel rigoureus 
aangepakt. Nu is er vooral vers en duur-
zaam eten te koop. 

Vette Hap
Dat moest wennen, bekent hij. De 

studenten misten de vette hap en keken 
eerst maar vreemd naar al die broodjes 
gezond en salades. Maar langzamerhand 
is die stemming omgeslagen in enthou-
siasme. Ook de koksopleiding staat in 
het teken van duurzaamheid en gebruik 
van verse producten van eigen grond, 
seizoengebonden en van kwaliteit. 

Niet alleen jongeren moeten ove-
rigens wennen aan de ‘Nieuwe Neder-

landse Keuken’, ook bij ouderen is dat 
het geval. Kooy voerde de filosofie in bij 
zorggroep ZuidOostZorg in Drachten en 
omgeving  en hoorde tot zijn verbijste-
ring dat niet alle cliënten het eten op 
prijs stelden omdat het anders smaakte.  
En dat terwijl juist ouderen zich zouden 
moeten herkennen in de terugkeer van 
typisch Nederlandse seizoengerechten. 

‘Daar ben ik best wel van geschrok-
ken’, erkent hij. ‘De consument is verpest 
door de smaakmakers in het eten. Nu 
is het trouwens wel goed en krijgen we 
complimenten. Het moet wennen, maar 
langzaam gaan we de goede kant op.’

➣www.albertkooy.nl

I da  H y l k e m a

Weer alleen seizoengebonden eten is voor de meeste mensen een kwestie van wennen, zegt meesterkok en auteur Albert Kooy. 
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Albert Kooy is schrijver van het boek ‘De 
Nieuwe Nederlandse Keuken’ (2006) en 
het vervolg daarop: ‘Vijf ingrediënten voor 
beter, verser, gezonder en eerlijker eten’ 
dat in november vorig jaar uitkwam. Eind 
vorig jaar kwam ook het boek ‘Fan Fryske 
Grûn’ uit, waaraan Kooy ook een bijdrage 
heeft geleverd. Dit boek – een uitgave van 
Friesland Post - gaat over de rijke Friese 
historie en het hedendaagse gebruik van 
Friese streekproducten. In het boek ko-

men de producenten in beeld en vervol-
gens een gerecht dat een Friese topkok 
van het product heeft gemaakt. Zoals de 
scharrelkippen van Wietse de Vries uit 
Surhuizum, de Friese schapenkaas van 
Siebrand en Mieke Haarsma uit Oudega 
en het boerenijs van Akke Breeuwsma en 
Sjoerd Brandsma uit Oudemirdum.

➣www.fanfryskegrun.nl

Schrijvende kok verbindt voedsel en regio

Verse producten van goede kwaliteit, seizoengebonden en 

van eigen grond. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van De 

Nieuwe Nederlandse Keuken die chef-kok Albert Kooy enkele 

jaren geleden introduceerde. Eind vorig jaar zette hij zijn stand-

punt kracht bij met het manifest ‘De vijf ingrediënten van goed 

eten’. Kooy: ‘De Nederlandse eetcultuur moet weer terug.’

‘Consument weet niets meer van eten’
Meesterkok Albert Kooy breekt lans voor nieuwe Nederlandse keuken


