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Productontwikkeling
Interview

Medio januari loop ik iets voor tienen de
keuken binnen van restaurant De Librije,
onder in de gewelven van een voormalig
klooster in Zwolle. Aan een lange tafel zit
de hele keukenbrigade te ontbijten. In
hun midden chefkok en eigenaar Jonnie
Boer. Hij vraagt me alvast door te lopen
naar het restaurant en eet nog even zijn
laatste restje ontbijt op. Met een ”sorry
dat je even moest wachten, maar we ont-
bijten altijd gezamenlijk tussen half tien
en tien uur en dat is heilig voor mij”,
komt Boer even later aanschuiven in het
loungezitje van zijn restaurant.
“Ik wil geen uitgemergelde koks in mijn
keuken dus heb ik een tijdje geleden
ingevoerd dat we met z’n allen ontbij-
ten.” Ook het avondeten nuttigt het keu-
kenpersoneel gezamenlijk. Boer eet dan
met zijn gezin boven de zaak maar wel
het zelfde als zijn personeel.
Ik vraag hem naar zijn mening over de rol
van de horeca en industrie. Ons gesprek
verloopt aan de hand van stellingen:

‘Onze eetcultuur verloedert’
“We hadden nog helemaal geen eetcul-
tuur, dus kan die ook niet verloederen. Ik
vind dat we juist nu pas een eetcultuur
aan het ontwikkelen zijn.”
(Illustratief hiervoor lijkt de toekenning
van negen nieuwe Michelin-sterren eind

januari aan Nederlandse toprestaurants.
Nederland telt nu twee driesterrenrestau-
rants. Naast Parkheuvel van topkok Cees
Helder nu ook De Librije van Jonnie Boer.
Verder zijn er vijf tweesterrenrestaurants
en 59 eensterrenrestaurants, red.).

‘De smaak van ons dagelijks menu ver-
vlakt’
“Daar ben ik het helemaal mee eens. De
witlof en spruitjes van tegenwoordig
mogen niet meer dat ‘bittertje’ van vroe-
ger hebben omdat de consument dat niet
lekker vindt. Dat is zonde. Als we zo door-
gaan, weten onze kinderen niet eens
meer waar de biefstuk of de melk van-
daan komt. Ze denken dat het allemaal
uit de fabriek komt.
In de horeca gaat het wel de goede kant
op. Er zijn steeds meer restaurants die
kiezen voor oorspronkelijke producten.
Ik kook zelf zo veel mogelijk met regiona-
le producten. Bij de visafslag in Urk heb
ik een mannetje lopen dat precies weet
wat ik wil hebben. Ik realiseer me dat ik
in een luxe positie zit. Mijn gasten beta-
len een behoorlijke prijs maar daar wil ik
ze dan ook het beste voor bieden. Dat
mogen ze van me verwachten, vind ik.
Toch is het ook voor mij soms lastig om
goede producten te kopen. Veel zalm
wordt bijvoorbeeld gekweekt. Wilde zalm

is steeds moeilijker te krijgen en bijna
niet te betalen. Datzelfde verhaal kun je
voor kabeljauw houden. Vissers moeten
zich aan een bepaald quotum houden
waardoor de kabeljauw steeds duurder
wordt. Ook daardoor krijg je smaakver-
vlakking.
Daarnaast zijn er zo veel beperkende
regels vanuit de overheid. Regels die het
jagen op wild aan banden leggen. Dat
gaat soms veel te ver. Je moet dat soort
zaken niet verbieden maar beter gaan
beheren. Eigenlijk zou je jagers en vis-
sers een bepaald certificaat moeten

“Bij de ontwikkeling van nieuwe gerechten en producten is

smaakvervlakking onze grootste vijand. In mijn restaurant heb

ik daar gelukkig weinig last van, maar in de supermarkten zie ik

wel steeds meer producten die niet meer smaken.” Aan het

woord is Jonnie Boer, sinds kort driesterrenkok en eigenaar van

restaurant De Librije in Zwolle. “Het zou toch jammer zijn als

onze kinderen niet meer weten dat een stronkje witlof bitter

smaakt of dat een biefstuk van een rund komt.”

Jonnie Boer over smaak- en productontwikkeling:

‘Smaakvervlakking 
grootste vijand’

Jonnie Boer over smaak- en productontwikkeling:

‘Smaakvervlakking i
grootste vijand’
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Naam: Jonnie Boer (38)
Functie: Runt samen met zijn vrouw Thérèse restaurant De
Librije in Zwolle

CV
Culinaire Vakschool Groningen, Meesterkok
1982: Lido en de Boerderij op het Leidseplein, leerlingkok
1987: Restaurant De Librije, leerlingkok 
1988: Restaurant De Librije, chefkok 
1993: Restaurant De Librije, eigenaar 
1995: Verschijning boek ‘Puur’ 

1999: Verschijning boek ‘Puurder’ 
2003: Verschijning boek ‘Puur Natuurlijk’ 

Michelin-sterren
1993: eerste ster
1999: tweede ster
2004: derde ster

Bijzonderheden: Jonnie Boer is een natuurmens. Dat uit zich
niet alleen in zijn kookstijl, maar ook in zijn manier van pra-
ten, denken en doen.

Jonnie Boer

Jonnie Boer: “De witlof en spruitjes van
tegenwoordig mogen niet meer dat ‘bitter-
tje’ van vroeger hebben.”
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geven. Zo’n certificaat zegt dan: jij mag
hier op jagen en vissen en jij daar op. De
kwaliteit van de vis gaat er op vooruit
omdat de visser die op kabeljauw vist dat
over het hele jaar kan spreiden. Nu heeft
men alles al bij elkaar gevist voordat de
kwaliteit van de vis op topniveau is.
Je kunt dit systeem doortrekken naar res-
taurants en misschien ook naar de indus-
trie. Koks die weten hoe ze een kwalita-
tief goed product kunnen verwerken tot
een goed gerecht, mogen dat doen.

Anderen niet. Datzelfde geldt voor de
industrie. Groenten of vlees mogen best
worden verwerkt in kant-en-klaarmaaltij-
den of -producten, maar het moeten dan
wel goede, herkenbare producten wor-
den. Ook zouden er niet al te veel conces-
sies moeten worden gedaan aan de
smaak.
Ik realiseer me dat de gemiddelde consu-
ment het tegenwoordig niet echt interes-
seert wat ze door de week eten. Het lijkt

er meer op dat men door alle haast geen
tijd meer heeft om te genieten van een
maaltijd, dat eten meer iets is van snel
voedsel tot je nemen. Als de witlof te bit-
ter is, doet men er een dikke plak ham en
een grote hoeveelheid kaas op en hup
het kan worden gegeten. Of ze gooien
een kant-en-klaarmaaltijd in de magne-
tron en klaar is Kees. Dat is toch zonde!
Nou denk ik dat kant-en-klaarmaaltijden
op zich niet slecht zijn. De voedingsmid-
delenindustrie is ook niet gek, maar
toch. Het moet niet iedere dag zo gaan.
Die maaltijden zijn toch voor de gemid-
delde consumentensmaak gemaakt en
daardoor krijg je ook weer smaakvervlak-
king.”

‘Koks en productontwikkelaars zouden
moet samenwerken’
“Samenwerking tussen koks en de indus-
trie kan best goed uitpakken, maar bla-
den als Food Technology zijn overbodig.
Ik ga er vanuit dat de industrie op de
hoogte is van de technieken die daar in
worden behandeld en de invloeden ervan
op voedsel. Zo niet, dan zijn ze op voor-

hand al niet goed bezig.
Maar die samenwerking zie ik wel zitten.
In het verleden zijn er ook wel eens men-
sen bij me geweest om zaken voor de
industrie te ontwikkelen. Bij Martinair
wilden ze de ganzenleverlollie (een amu-
se van Jonnie Boer, red.) van mij ook in
de Business Class gaan serveren. Op zich
een leuke uitdaging, maar helaas konden
we het niet rond krijgen. De tijd en tem-
peratuur hadden een te grote invloed op
de smaak.
Misschien moet je dit soort producten
ook niet in de winkel willen hebben. Con-
sumenten willen thuis meer ‘recht voor
z’n raap’ eten met niet al te veel toeters
en bellen. Voor de meer luxe en aparte
dingen gaan ze dan graag een keer uit
eten. Dat mag dan ook iets meer kosten.
Maar belangrijk voor beide is dat de kwa-
liteit goed is. Dat heeft niets met geld te
maken. Iedereen heeft recht op kwalita-
tief goed voedsel.”

Ank Louwes

Jonnie Boer: “Ik vind dat we
juist nu pas een eetcultuur
aan het ontwikkelen zijn.”

‘Iedereen heeft recht op 
kwalitatief goed voedsel’


