Zoete herinneringen aan De Boerderij
Frans Snel en Jouko de Vet zien elkaar in het voorjaar 2021 na vele jaren weer. Zij halen
zoete herinneringen op aan hun gezamenlijke tijd in restaurant-bar, later bistro De Boerderij
in het Noord-Hollandse Burgerbrug.
Frans pacht het etablissement aan Rijksweg 1, nu N9, tussen Alkmaar en Den Helder, tussen
1974 en 1991. Dan wordt hij kamerverhuurder op de Achterdam, de rosse straat van
Alkmaar die in de jaren erna landelijke bekendheid krijgt. Mede dankzij de uitgesproken
Snel.
Hij stelt in 1978 de pas tienjarige Jouko aan als keukenhulp-afwasser. Zo kan de jongen uit
het, op korte afstand van zijn geboorteplaats Burgerbrug gelegen dorp Petten vast ruiken
aan het beroep kok-kelner, zijn droom.
De beide mannen, inmiddels respectievelijk 79 en 53 jaar, maken op die memorabele dag in
mei 2021 bij hun tocht door het verleden dankbaar gebruik van Jouko’s werkstuk voor
school uit 1982.
Voordat de twee weer afscheid nemen van elkaar, besluiten ze hun terugblik voor het
nageslacht vast te leggen.
Dit is het resultaat.
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Mijn jeugd
Mijn naam is Jouko de Vet.
Ik ben geboren in Burgerbrug, in het jaar 1968, op 25 maart. Toen ik twee jaar was, gingen
wij verhuizen naar het dorpje Petten, langs de Hondsbossche Zeewering. Op zesjarige leeftijd
had ik een aanrijding met een auto; ik brak mijn beide sleutelbenen.
Datzelfde jaar, 1974, ging ik naar de kleuterschool, waar ik bevriend raakte met Willie. Hij is
nog steeds mijn beste vriend. Wij gingen naar dezelfde lagere school en maakten zoveel lol,
dat tien andere jongens tegelijk niet in onze schaduw konden staan. Alle twee hielden we
van meisjes.
En van de zee. Daarom wil ik voor geen goud verhuizen. Bij storm kon je ons altijd aan de
kust vinden. We zeiden altijd: ,,Kom, we gaan weer eens vechten tegen wind en water.” We
trokken onze oudste kleren aan en kwamen steeds zeiknat thuis. Met het hoogste water
stonden we tot ons middel in de golven. Soms gingen we kopje onder.
We namen altijd aardappels mee. Als we honger hadden van onze gevechten met de zee,
stookten we een vuurtje en roosterden we de aardappelen. Of we vulden een leeg
conservenblik met zeewater en kookten daar mosselen in boven het vuur.
Het was dan en daar dat ik zeven of acht jaar oud wilde blijven. Zoveel humor, zoveel lol. Je
zou ons kunnen vergelijken met Pietje Bell of Dik Trom. Alles wat we deden, ging ook altijd
verkeerd. Kwamen we niet nat thuis, dan was het wel met kapotte kleren of ze
(volwassenen) grepen ons in ons nekvel als we bijvoorbeeld meesters en juffrouwen
pestten, met een blaaspijp of door propjes te schieten. Meestal kwamen we er goed van af.
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Mijn vakkeuze
Mijn vakkeuze is kok-kelner.
Op zesjarige leeftijd hoorde ik dat mijn buurman kok was. As ik voorbij zijn huis kwam, rook
het altijd lekker. Vanaf dat moment wilde ik ook kok worden.
Waarom?
Nou, in de eerste plaats zit het in de familie van moeders kant. Dat zijn slagers, en een van
hen is kok, eerder in de Glastreno met een ster, en nu in Kasteel Marquette. Op de tweede
plaats omdat je je fantasie op kunt uitleven. Al klein kind fantaseerde ik heel vaak, dus dat
past me wel.
Mijn droom kwam al een beetje uit op mijn tiende verjaardag. Ik hoorde van mijn moeder
dat ik kon gaan werken in een echt restaurant. Dat was me wat, zeg. Ik moest wachten tot
mei, twee maanden, en dat duurde me veel te lang. Een week nadat ik de goede boodschap
had gehoord, stapte ik al op de fiets en reed naar De Boerderij in Burgerbrug.
Ik deed de deur van het restaurant open en was op van de zenuwen. Een grote man kwam
op me af. Zijn naam was Frans Snel. Hij schudde me de hand, pakte een schort en zei: ,,Begin
maar af te wassen.” Geen probleem, want thuis waste ik al vaak genoeg af. Het eerste dat ik
leerde in De Boerderij was een doek uitwringen.
In de keuken stond nog een jongen, Pierre van de Wiel. Die was destijds een jaar of zestien
en werkt nu bij het Parkhotel in Bergen. De kelner die vervolgens binnenstapte, was Rob
Paap, vandaag de dag werkzaam in een bar in Schagen. Na veel luisteren en kijken mocht ik
van hem mijn eerste uitsmijter bakken.
Enge tijd later droeg hij me op uit mijn hoofd te leren wat er in het magazijn stond. Eens
vroeg hij me of ik een blik peren wilde halen. Ik kwam in de keuken terug met een blik
perziken. Hij gaf me een schop en zei: ,,Kom niet eerder terug dan over twee uur.” Daar zat
ik, 120 minuten lang, in het koude magazijn. Voordeel van de vele klappen en schoppen die
ik incasseerde was dat langzaam maar zeker alles uit mijn hoofd wist. Na een jaar werd ik
voor het eerst alleen gelaten.
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Humor
Inmiddels werk ik al weer drie jaar met volle tevredenheid voor Frans. Hij is een heel beste
man. Mijn eerste indruk was dat hij heel streng zou zijn, maar nee. Hij is nooit moe van
werken, is gul, houdt van humor.
De wijze waarop hij in De Boerderij belandde, is een grap op zich. Hij was vijftien jaar lang
hofmeester bij de Koninklijke Marine. Op een winterse februaridag in 1974 ging hij met een
stel marinevrienden stappen in Alkmaar. Bij Schoorldam eindigde hun uitje op bizarre wijze:
de auto waarin ze zaten, gleed door op de ijsgladde weg ter hoogte van café De Boerderij.
Ze belandden in het Noordhollands Kanaal, maar konden zich allen toch weer uit het
ijskoude water redden. Ongedeerd, maar met een nat pak haastten ze zich naar De
Boerderij. Het beviel Frans blijkbaar goed, want niet lang daarna besloot hij de zaak over te
nemen en uit te breiden met een restaurant.
Voordat het een café werd, was het echt een boerderij. Vooral in de zomers is het erg
bedrijvig, onder andere met badgasten. De zee trekt, een dagje strand maakt hongerig en
dorstig, dat weet ik als de beste.
Frans probeert er ook in de stillere maanden alles aan te doen om de loop er in te houden.
Kerst is voor hem een van de hoogtepunten van het jaar, met een uitgebreide menukaart.
Soms mocht ik dan ook serveren. Kerstmis 1982 hadden we 180 gasten, bij volle bezetting
konden er 120 mensen in het restaurant zitten.
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Kerstmenu 1982
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Ivoorkust
Het leven langs het kanaal kabbelt voort. Aanvankelijk ook op de dag dat Ben Waals, chefkok en tevens eigenaar van het alom gewaardeerde restaurant De Somme in Schagen,
binnenstapt en een kop koffie bestelt.
Hij vertelt over zijn opmerkelijke trip naar Ivoorkust, het jaar ervoor. In het Intercontinental
Hotel in de belangrijkste havenstad Abidjan had de Hollandse Week plaats en Waals was
uitgenodigd om de culinaire kant van ons land te presenteren. Hij had inmiddels de
uitnodiging voor dit jaar om hetzelfde ‘kunstje’ te doen binnen, maar zocht nog een collegakok om mee te gaan.
Frans vond het een goede grap en zei: ,,Nou, ik ga wel mee.” Waarop Waals reageerde met:
,,Nou, dat is dan afgesproken.” Frans realiseerde zich dat het serieus bedoeld was. Een paar
weken later stapten Frans en zijn vriendin Marion op het vliegtuig richting Afrika.
Opdracht: voor 2000 mensen een rijsttafel verzorgen. Gelukkig kreeg Frans hulp van een stel
andere koks. Ben was trouwens verantwoordelijk voor de ‘echte’ Hollandse specialiteiten:
haring, stampotten van boerenkool en zuurkool, hutspot en erwtensoep. Ga er maar aan
staan, bij 52 graden Celsius.
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Krantenberichten Ivoorkust met handgeschreven tekst Jouko
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Mijn toekomst
Mijn toekomst is om bij de marine te gaan als kok of hofmeester. Daar zal ik alles voor doen.
Ergens met de pet naar gooien: nooit. Ik ga vijf dagen per week naar school, dat is 150
kilometer per dag reizen, en de andere dagen werk ik in Burgerbrug.
Ik zie geen beren op de weg en geloof er heilig in dat er werk is voor degene die wil werken.
Ik zal er alles aan doen om een goede baan te krijgen. Ik put mijn moed uit een verhaal dat
iemand me ooit vertelde.
‘Er waren eens twee kikkers. Ze zaten in een emmer met melk en konden er met geen
mogelijkheid uitkomen. Ze trappelden ze hard, dat de melk zuur werd. Een van de kikkers was
zo moe van het getrappel, dat hij verdronk. De andere bleef doorgaan. Zijn getrappel zorgde
ervoor dat de melk tenslotte boter werd en na verloop van tijd zo hard, dat hij zich kon
afzetten en uit de emmer springen.’
Ik heb gevraagd of ik in Hotel de Garde in Schoorl mag komen werken. Wat denk je? Ja,
hoor. Alleen omdat ik zei dat ik in De Boerderij had gewerkt. Daar heb ik veel opgepikt voor
het vak. Nog een anekdote. Ik was aan het werk bij Frans. Plotseling stond er een man van
de arbeidsinspectie voor mijn neus, die wilde weten waarom ik hier werkte. Ik zei: ,,Ik werk
hier niet, ik leer hier alleen maar.” Door deze woorden werk ik hier nog steeds.
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