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Luc Kusters, kok van restaurant Bolenius, is bezig met een duurzaam geteelde ui. FOTO JEAN-PIERRE JANS

Dutch Cuisine: 80 procent groente
Trend in restaurants. ‘De Nederlandse kok is @exibel in het overnemen van andere culturen’

OnnoHavermans

Koks in Nederlandse restaurants
zijn de ambassadeurs van de nieu-
we Nederlandse keuken. Die gaat
uit van 80 procent groente, 80 pro-
cent producten van eigen bodem,
minder en diervriendelijk geprodu-
ceerd vlees en vis, maar wel volle-
dig gebruik van het dier. En het sei-
zoen moet zichtbaar zijn op het
bord.
Het Koksgilde introduceerde de

Dutch Cuisine twee weken geleden
op de Horecava. “Sindsdien gaat het
als een speer”, zegt president Theo
van Rensch, meesterkok en docent

aan het ROC Amsterdam. “We her-
ontdekken en moderniseren de Ne-
derlandse keuken. Steeds meer res-
taurants sluiten zich aan. Wij bren-
gen een beweging op gang.”
De Nederlandse keuken, dat is

toch stamppot en een gehaktbal? Of
kroketten met patat? Onzin, zegt
Van Rensch. Nederland heeft wel
degelijk een eigen keuken, al is die
opgebouwd met invloeden van bui-
tenaf. “De Nederlandse kok is flexi-
bel in het overnemen van andere
culturen. Dat geldt trouwens niet
alleen voor onze keuken. Dutch De-
sign, Dutch Fashion en de Neder-
landse dj’s zijn allemaal wereldbe-

roemd omdat we durven te experi-
menteren, eigenzinnig zijn.”
Hij verwijst naar de Nordic Cuisi-

ne, de Scandinavische keuken die
begin deze eeuw wereldwijd furore
maakte. “Die is ontstaan uit schraal-
heid. Wij gingen de wereldzeeën
over en haalden kruiden en spece-
rijen van elders. Maar we hadden
ook toen al onze eigen producten.
Kijk naar de schilderijen waar fa-
zanten en ander wild op staan.”
Vlees is nog altijd vaak de hoofd-

moot op de menukaart. Maar dat
moet veranderen, stelt Van Rensch.
“Als we op deze manier doorgaan
met vlees en vis eten hebben we in

2050 twee aardbollen nodig.”
Toch is duurzaamheid niet de in-

steek van Dutch Cuisine. “Daar
moet je bij koks niet mee aanko-
men”, weet Van Rensch. “Bij hen
gaat het om goed en lekker eten.
Nou dat kan ook met groente.
“In de supermarkt zie je nu zo-

mergroenten liggen, die van ver
zijn overgevlogen. Maar op onze
website www.gastronomixs.com
staan wel 25 manieren om boeren-
kool klaar te maken. Zelfs de stelen
kun je gebruiken voor een tarte ta-
tin. Dat is ook een van onze uit-
gangspunten: niks weggooien. Dat
geldt ook voor de vergeten delen

van een dier. Orgaanvlees – lever,
nieren – bevatten prima eiwitten.
Wij exporteren dat nu naar Frank-
rijk, maar we kunnen het ook zelf
gaan klaarmaken.”
De Dutch Cuisine vindt inmiddels

zijn weg in de Nederlandse restau-
rants. “Chefs als Luc Kusters (van
Bolenius in Amsterdam) werken al
80-20, met 80 procent plantaardige
eiwitten. Maar dat kan ook in mid-
denklasse restaurants en eetcafés of
in de keuken van een bejaarden-
huis. En thuis. Met koks als ambas-
sadeurs ligt goede en gezonde voe-
ding straks ook in de winkelmand-
jes van de supermarkt.”

advertentie

Buitenlandse vertegenwoordigers maken zich regelmatig schuldig aan (ernstige) misdrijven

Timmermanswil ‘foute’diplomatenaanpakken

Vanonzeredactiepolitiek

Diplomaten van ambassades en per-
soneel van in Nederland gevestigde
internationale organisaties maken
zich regelmatig schuldig aan meer of
minder ernstige misdrijven. Volgens
door RTL Nieuws gepubliceerde cij-
fers gaat het om 85 gevallen sinds
2010.
Minister Frans Timmermans van

buitenlandse zaken vindt dit veel te

veel. Volgende maand, zo heeft hij de
Tweede Kamer beloofd, komt de be-
windsmanmet voorstellen om diplo-
maten, die over de schreef gaan aan
te pakken.
Diplomaten betalen regelmatig

hun boete voor een verkeersovertre-
ding niet. Dat aantal is wel sterk ge-
daald sinds Timmermans eerder aan
de bel trok. Naar Belgisch voorbeeld
wil Timmermans nu bij het niet be-
talen van een boete de tankpas van

diplomaten, die hen in de gelegen-
heid stelt belastingvrij te tanken, in-
trekken.
Bij grotere zaken en ookmisdrijven

staat Timmermans in principe mach-
teloos. Hij kan een klacht indienen
bij de betreffende ambassade of in-
ternationale organisatie, maar niet
veel meer. Nederland, aldus Timmer-
mans, blijft het Verdrag van Wenen
ondersteunen. Dat verdrag verleent
diplomaten en hun familie in een

vreemd land immuniteit.
Volgens de cijfers, die RTL van Bui-

tenlandse Zaken kreeg na een beroep
op de Wet Openbaarheid Bestuur,
stuurde Timmermans in 46 gevallen
een klacht naar de betreffende am-
bassade.
In vier gevallen werd op opheffing

van de diplomatieke immuniteit ge-
vraagd om tot vervolging over te
kunnen gaan.
In sommige gevallen heeft actie

van de minister ook gevolg. Zo
trok Colombia een diplomaat
terug uit Den Haag na bewezen
banden met internationale drugs-
handel.
Russische en Chinese diplomaten

plegen de meeste strafbare feiten.
Suriname werd gevraagd een diplo-
maat terug te roepen, nadat er ver-
denking ontstond dat de betreffende
persoon betrokken was bij geweldda-
dige straatroof en afpersing.


