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De ronde tafel in de LocHal vult zich geleidelijk met deelnemers aan de tweede 
editie van SmaakTafels. Chefkok Koos de Wolf serveert een intrigerend gerechtje met 
rode bietjes, een lust voor het oog, dat al meteen leidt tot enthousiaste reacties. Wat 
je ziet, is niet altijd wat je ervaart en dat geldt ook voor het omgekeerde.  



De stamppot gerechten van mijn moeder heb 
ik nu overgenomen in mijn eigen keuken, 
maar dan met een twist. Wat ik nu 
bijvoorbeeld erbij doe, is de vegetarische 
rookworst.  

Mijn zoontje van 10 mocht mee eten bij een 
vriendje thuis waar ze spek aan het bakken 
waren. Dat eten wij thuis nooit, omdat we 
vanwege ons geloof geen varkensvlees eten, 
maar hij mocht dat voor mij die ene keer wel 
proeven. Hij was er nieuwsgierig naar, maar 
hoefde het geen tweede keer meer.  

Hebben jullie gemerkt dat je smaak veranderd is in de afgelopen jaren?  
-Nou, ik lustte vroeger echt geen pompoen. Mijn papa maakte altijd iets met pompoen, tahin en 
walnoten als dessert. Dat zag er mooi oranje uit, maar ik vond dat als kind heel papperig en raar. 
Later ben ik dat gerecht en dat soort combinaties juist enorm gaan waarderen.  
-Ik heb dat met courgette gehad. Dat vond ik vroeger niet lekker, maar nu weet ik hoe je dat lekker 
kan bereiden en verwerken in een gerecht.  
-Aubergine en olijven, daar was ik als kind ook niet dol op.  
-Aubergine vraagt best wel wat aandacht om het lekker te maken. Het is van zichzelf heel bitter. 
Koos: Je kunt dat verhelpen door zout over de aubergine te doen.  

Hoe belangrijk is het voor jullie hoe het eten eruit ziet? 
Nou, op het moment dat ik erge honger heb, doet het er niet zo toe. Maar meestal dan probeer ik 
wel aandacht te besteden aan de presentatie. Scheelt ook of ik voor mezelf kook of voor anderen. 
-Het oog wil ook wat. Maar soms is het beter om niet teveel te willen analyseren wat je op je bord 
hebt. Heb ik zeker bij mosselen bijvoorbeeld. Ik vind balkenbrei bijvoorbeeld heel erg lekker, 
maar dat ziet er helemaal niet lekker uit. Je wil soms niet weten wat ergens in zit. Er is ook een 
groep mensen die het hele dier eten, om niets verloren te laten gaan. 

Ik heb de indruk dat sommige producten van vroeger weer terugkomen, zoals zure zult. De beste 
zult koop je trouwens bij LeJeune. 

-Ik heb voor jullie nu een eitje van bloemkool, 
piccalilly, crème en couscous van bloemkool en 
gepofte zaadjes. 
Het ziet er uit als een spiegeleitje. Ik proef 
mango. Lijkt wel een mindfuck zo.  



Wat zijn typische dingen van vroeger, die je 
tegenwoordig nauwelijks meer ziet? 

Bloedworst, kaantjes uit de Nederlandse keuken. In 
de Turkse keuken maken we bijvoorbeeld soep van 
graansoorten die in de zomer in een yoghurt 
worden gedroogd op een doek, zoals gerst. In de 
winter maken we daar dan soep van. Wat we eten, 
heeft onder andere te maken met waar we vandaan 
komen, met de cultuur en gewoonten van het land 
of de streek. In een warm land eet je van oudsher 
iets waardoor je goed vocht kan vasthouden 
bijvoorbeeld. Om eten te conserveren, hebben 
mensen ook vanalles bedacht, zoals pekelen of het 
vlees bedekken met een laag reuzel.  

-De verandering van de laatste jaren is dat we weer meer tijd nemen om te koken. Het hoeft niet 
zo snel op tafel te staan. Slowcooking in plaats van Fast Food. Handig is dan wel zo’n elektrische 
snelkookpan. Kun je het effect van slowcooking mee krijgen in minder tijd.  
-We zijn in de loop der jaren natuurlijk ook steeds meer van de wereld gaan zien en willen dan bij 
thuiskomst een gerecht maken van het land waar we op vakantie zijn geweest.  
-Ik heb een keer in een bergdorp in India kookworkshops gevolgd.  Dan zie je hoe ze gestoomde 
groenten en rijst in een bamboe bakje bewaren. Dat is nu in het westen overgenomen.  
-De bedoeïenen koken vaak op hete sintels in een gat in de grond. Dat herontdekken we nu weer. 

-Ik herinner me dat nog van vakanties naar 
familie in Turkije. Dan werden de 
aardappels zo in de grond gepoft in 
aluminium folie. Die smaak is uniek.  
-De tajine gerechten die ik maak lijken toch 
niet op wat ik in Marokko heb ervaren. 
Welke nieuwe kruiden ben je gaan 
gebruiken in je gerechten? 
-Allerlei kruiden, maar vooral kurkuma, 
gember, curry en raz al hanout. Kurkuma is 
goed voor de lever, natuurlijk wel met mate. 

Welke smaken roepen bij jou een geluksgevoel 
op? 
-Ja, chocola natuurlijk.  
-Komijn, fenegriek. Ik proefde dat in kaas, 
beetje een scherp smaakje. Dat vind ik heerlijk. 
Mama gebruikte dat vaak met nieuwjaar als we 
bezoek hadden. Het is de herinnering aan die 
geluksmomenten waarschijnlijk. De 
geborgenheid en het samenzijn.  

Voor jullie staat nu een gerechtje met uien, 
gepofte aardpeer en schorseneren met 
zeezout. Crème van aardpeer. Helianthis, 
gekonfijte en gebrande sjalotjes, daarbij een 
klein ingelegd zilveruitje, gepekeld. Met jus 
op basis van groenten en specerijen, bieten 
en oerwortels met ponzu, dat is een sojasaus 



Welke smaken staan je echt tegen? 
-Orgaanvlees, niertjes, pens, lever, tripes.  

-Wat roept een speciale emotie op? 
Als mijn vader voor mij staat te wokken met 
verse groente. Dan besef ik hoe zeer ik dat als 
kind gemist heb. Mijn moeder kon niet koken en 
daardoor aten wij altijd uit blik. Toen ik 
volwassen werd, heb ik pas bloemkool ontdekt, 
want ja dat verkochten ze niet in een blik.  
-Wij aten vroeger als kind liga met banaan en 
sinaasappel en dan geprakt. Ik weet nog dat de 
verloskundige zei dat we dat moesten maken.  
-Suiker roept gevoelens op vanuit de jeugd. Bij 
sommig desserts wordt suikerwater gebruikt in 
combinatie met meel en boter. Baklava moet uit 
elkaar vallen, met veel nootjes.  
-Je wordt ook wel bedonderd door de reclame 
hoor, zeker als het over suiker gaat.   

Hoe bepaal je wat er thuis op tafel komt? 
-Ik ben niet van het plannen. Ik heb iets in mijn 
hoofd en ik ga dat maken, ik maak wat er in de 
koelkast ligt of ik schuif aan bij mijn moeder. 
Koken is een beleving, je moet wel iets durven 
anders ontdek je niets. 
-Ik ben ook wel van het praktische. Kinderen 
moeten op tijd naar bed. Ik moet plannen, anders 
loopt het niet goed.  
-Met kinderen is het soms balanceren. Ik ben heel 
flexibel, maar ze moeten wel leren dat we in een 
week voldoende variatie inbouwen. Genoeg 
groente, vis en vlees verdeeld over de week. Niet 
te veel pasta. Ik ga niet in discussie.  
-Handige tip die ik me herinner uit mijn werk met 
jongeren met autisme is dat iedere client 
maximaal 3 dingen mocht kiezen die ze niet 
lusten.  
-Mijn ex maakte voor ieder kind een ander bord, 
dat kan ik niet opbrengen en wil ik ook niet doen. 

Ik ben opgevoed door een moeder met een verstandelijke beperking, die niet wist hoe ze moest 
koken. Alles wat op het bord kwam moest overgaar en doorbakken zijn. Ik schuif nu elke donderdag 
aan bij Kiemuur Kookt in De Poorten. Daar maken ze lekker eten met voedsel van de voedselbank. 
Ik heb heel weinig budget, dus koop ik eurozakken met groenten op de markt. Ik wil dat het een 
beetje kleur en smaak heeft. Ik kies veel voor vegetarisch, maar tegenwoordig is een portie 
dierenleed veel goedkoper. En echt niet zo heel gezond. Tegelijk besef ik dat het eten van vlees 
gewoon bij onze geschiedenis hoort. Het gaat om de juiste combinatie van voeding heb ik 
begrepen van mijn diëtiste. Ik snij mijn groente graag grof en ik hou niet van pureren. Ik vind het 
wel belangrijk om gezond te koken, ook al heb ik niet zoveel budget. Ik krijg soms iets aangereikt 
van een vriendin wat ik nooit eerder gegeten heb.  



Wat gaan wij in de toekomst eten? Gaan we insecten 
eten?  
-Nee alsjeblieft niet. Dat hoor je niet te eten.  
-Ik vind ze gefrituurd het lekkerst. 
-Nou, ik ben wel nieuwsgierig naar nieuwe smaken. 
Levende meelwormen heb ik wel eens op.  

Wat heb je nog nooit geproefd en zou je willen proberen? 
-Ik zie steeds vaker cantharellen verkocht worden, maar dat heb ik nog nooit 
gegeten.  
-Ik heb nog nooit aap gegeten. Dat schijnt in sommige landen gebruik te zijn. 
-Ik heb wel eens gevulde schapenmaag gegeten, haggis  

Mijn moeder maakt zelf yoghurt. In een doek. Na een paar weken heb je heerlijke 
kaas. Een ander product van melk is kefir, dat is super gezond. Bevat gezonde 
bacterieën. Goed voor de darmflora.  

Guilty pleasures? 
-Gebakken koekjes met glazuurlaag, mooi om te maken en om op te eten 
-Haagse bluf met bessen, het is opgeklopt eiwit. Lijkt heel wat, maar het is niks. 
-Maakt mij niet uit. Ik maak me niet gauw schuldig. Ik vind het heerlijk als eten mij extase 
brengt. Ik geniet van eten, maar ik compenseer wel door te sporten.  

Eten is bij voorkeur genieten op het moment. Je wordt zo gelukkig van eten. Heerlijk om met elkaar te 
delen. Ik vind desserts heel lekker. Eten verbindt. We kennen elkaar niet, maar we hebben nu wel met 
elkaar gegeten en gesproken over eten. Dat is zo super leuk. Ook omdat we zoveel tips hebben 
uitgewisseld. 


