Culinair medewerker Felix Wilbrink zoeÍde per
limousine met èen herenboer en drie topkoks
naar Tsjechië om te zien hoe daar Blonde
d'Aquitaines ver van gekke ziêktes en hormonen 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 kofferbak mee terug uit Nederland was gekomen.
Tekst en fotograÍie: FELrx WTLBRTNK

jiehou!Eenvervaarlijke
kreet,
want cheÍ-kokEdwinTakens
(Odeon, Amsterdam) is eindelijk op het prachtige paard
geklommenen de rouwdouweÍ in hem wil dat weten ook. Êvenlatêr
volgt Jaap SlooÍ van dê hooÍdstedelijke
groothandelde Kweekeren onder leiding van Splinthervan Êverdingenstuivên de heren weg, het weidse weide
landschapin.Wi,- DennisvanDiik(eigenaar en chef-kok van Solo, Amst€rdam)
- volgenin een open
en onderg€dekende
Toyota,stoer slaandeachterde Íolbar.
Koeienkijkenis hetdeviesaltweedagen
en daar gaan we weer. Oneindig lijkt het
landschapin Tsj€chië,net oveí de grens
met Duitsland,metde glooiendeheuvels
en sappigeveldentusseneeuwenoude
bosssn.
Koeiên,zeiik koeien?Sorry,ik bedoelde
natuurlijkBlonded'Aquitaine,eennobele loeier,die ooÍspÍonkelÍkuit Frankriik
zijn weg vond naar de meer edele boer
vanwegezi,n(of zeg ie haarbij koeien?)
Íobuuste houdbaarheid,weerbarstige
standvastigheid en eerste kwaliteit
vlees.De Blonded'Aquitainekun je zo
het bos instuÍon,€ênwinter latêr komt ze
tevreden weer tevoorschijn met naast
haar een wolk van een kalÍ. DaaÍ heb ie
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als boer nauweliiksomkijkennaar. Ên
dat gaat allêmaalgewoon met behulp
van êen paarstieren in plaatsvan buisjes
geselecteeíd zaad. De stieren hebben
het maardruk en komenna hunwerk te
hebbengedaanwankelenden met ingevallen wangen weêr tevoorschijn.
Wouteívan Evêídingen,
zoon vanSplinther, heeftons uitgenodigdom eens te
komenkijkenop zijnbedrijÍ.Datwilzeggen;we bêgonnenin Deil,aandeAppeldijk. op het eeuwenoude landgoed
i{oordenhoek, waaÍ de VanEveÍdingens
ook al eeuwen en eeuwen vertoeven.
MaartÍden verandeÍenen waar grootvadervoorzijnloltussenhetjagendooreen
beetie bïboerde, moest Sdinther echt
aanhet boerenslaanom het landgoedte
kunnen behouden. En zoon WouteÍ
treedtzondermonenin zijnvoetsporen.
Ze zijnIn het vleesgegaan.de VanEveÍdingens,en dat is zo vreemdnog niet
met de vooÍkeur van vadeÍ om met grote
regelmaat op een paaÍd te klimmen en
met de zelÍ geÍokte jachthondeneens
een stevig ommetje te maken.
Een vooruitziendeblik ook. Toen de
Muurwankeldein 1989,stond Splinther
al aan de grens te wachten. Hij wilde
weeÍ eens iets nieuws en ook graag een
grootstuk land,wantdaarwasht 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
gÍazennu 1200Blondespierbundels
samen met hun 800 kalveren.lmporieren
mocht hij ze niet, die vreemdeFÍanse
koeien.Wat deed deze mandus: hij haalde eendoosvolembrvo's.smokkeldeze

naarTsjechiëen hetde ÍqaatËra C
ÍtEvl
en Dlusautoriteiteoíoíírv€tEl
toen bleek dat daai e€.! g ,3 abg.@
maal Blonde d Aquitanes ËÊt
ren.
Een jaar mogen ze daat b5ár. brEn
(b sEtussen de bossen. en waÍE
kalveren dan groot zijn, gaar !c Q (b
vrachtwagen naar NedeíbÉ. rat ze
op Noordenhoeknog een Pt n ê Poistal m€t eigenvoeÍ tot verantuwde dikte woíden gebmcfÍt. Dit dl€s Yoóí de
laatste gang naaÍ de slageÍ, aíeo we
maar zeggen, hoewel. laatíe gáng...
Meestalworden 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 hooÍdgerecht in de vorm van een van de lekdieiemaaÍkuntvoorkersteossenhazen
stellen.
Moetje eensdoen,metdriekoksop stap
gaan,Dangebeurener vreemdedingen.
Woutet heeft bêlooÍd dat hiions vooí hel
donker in Tsiechiè heeft en dat lukt aardig met 220 kilometerPer uur. OP de
achteóank bliikendrie graag kokende
maar evengraag etendeherennel iets te
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veelvanhetgoede.Enbijiederestoptoverende herenweer een hapjêvan het
eenen anderte voorschijn,zodalwê uitjn-en
eindelijklangsde DuitseAutobahn
weg
eitjes
mel
kaviaar
staan
intevreden
te spoelen met eên paar Ílesjes champagne.Dat is nog eensafzien.
Goed.we ziin er en het beestTakensis
net niet van het paard gevallen,Sloof
blijktook al ietste langgeledenvoor het
laatst te hebbengeredenen Splinther
kanzijn meewarigeblik overzo veelonbenul ternauwemood onderdrukken.
op elÍ
DennisvanDijkistussendooreven
meterhoogtein de laadbakvaneenbu'F
dozer gepafkeerd,omdat hii net zo praat
als Cruyff (komt ook uit Betondoípen

veelvanhetgoede.Enbijiederestoptoverende herenweer een hapjevan het
zodatwe uileenen andertevoorschrJn,
langsde DuitseAutobahn
in-en
eindelijk
intevredeneitjesmet kaviaarstaanweg
te spoelenmet een paar flesjescharnpagne.Dat is nog eensafzien.
Goed.we ziin er en het beestTakensis
net niet van het paard gevallen,Sloof
blijktook al ietste langgeledenvoor het
laatst'te hebben geredenen Splinther
kan zrjnmeewarigeblik overzo veelonbenul ternauwernood ondeÍdrukker'.
Dennisvan
Diikistussendooí
evenoo elÍ
meterhoogteInde laadbakvan
eenbu||dozergeparkeerd,omdathijnel zo pÍaat
als Cruyft (komt ook uit Betondorpen

onze oogleden trekken
om weerwat re
zien,is Splinther
al vertrokken,er
weet ook alis ietsgebeurdlEven
les beter)en eÍ
laterzienwe hoe hij met
kan eindelijkwoÊ
de bulldozereen half bos
den gekookt.Deheren
gaanaan de slag met maarlieÍstdrie
omveÍtrekt.Êenvande koeienis
gangen.Een tartaar.een Derfeclebiel- in de struikenvast komen te zitten en
stuk en dan het braadstuk,gewoon in slaat op punt om een kalÍ te werpen
eenpannetjeen de avondwordt later,de Solintheris doorlastenden rost in een
vrerbomenentrenstÍuiken
wiinvloeitendanishetdonkerdaaíwan- paarminuten
neer je in de vÍoege ochtend naar het wegen daarkomthetd er al.Tienm'nugastenverblijfstrompell.slechts bege- ten latergrijnstredereen.Het l(alÍleeft.
leiddooÍ in de verteloeiendekoeien.
de koe is primain orde.
De volgendemorgenterwillwe nog aan Hetis paswanneerwe wegrijdendat me
blilktdat dezeBlondesnietin Tsjechié
worden geslacht.Nee. dat gebeurt in
Nederland.Maar waar kwam dat stuk
ossenhaasdan vandaan?Juist,dat lag
tnde kofferbakvande autowaarmeewe
zijn gekomen.Ho, wacht even:dus die
koe is geboÍenin Tsjechié,aÍgemestin
Nederlanden vervolgensals ossenhaas
in de achterbakweer naarTsjechrëgegaanwaarwijhetbeestinde panhebben
gestopt?Tja,moetje maarniet met drie
koksen eenboervanadelop stapgaan.
tvweekeinde
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