
tekst MARIANNE LAMERS
foto’s ELSBETH TIJSSEN

Smakeloos en ronduit slecht
noemde Rie Brouwer-Goos-
sen het eten in verzorgings-
huis Nieuw Geuzenveld
vorige week in een inge-

zonden brief naar Het Parool. ‘Kom
zelf eens proeven!’ daagde de 83-ja-
rige Amsterdamse de lezer uit.

Ze woont er sinds vorig jaar maart,
vertelt Brouwer enkele dagen later
in haar woning aan de Cornelis
Outshoornstraat. De verzorging is
perfect hoor, maar het eten lijkt in
niets op de maaltijden die ze vroeger
zelf maakte. Zoals de kippensoep:
“Kraanwater met een blokkie.” En
het vlees: “Niet om naar binnen te
werken.” En de sperziebonen wor-
den hier direct uit het water geser-
veerd: “Geen klontje boter, niets.
Sperziebonen moeten glimmen.”

Vroeger had ze altijd een huis vol
eters, maar het is stil geworden.
Kinderen of kleinkinderen heeft ze

niet en haar man is al twintig jaar
dood. Ook vrijwel alle vrienden van
vroeger zijn overleden of te ‘krakke-
mikkig’ om de reis naar Geuzenveld
te ondernemen. Ze heeft nog één
broer, in Drenthe. Eén van zijn twee
kinderen, Petra, bezoekt haar gere-
geld. “Die doet alles voor me.” Soms
komt een medebewoonster een kop-
je koffie doen. Of een amandelli-
keurtje. “Die drink ik graag.” Af en
toe leest ze ‘een keukenmeidenro-
mannetje. “Voor boeken heb ik geen
geduld meer.”

Het is met ongeveer dertig bewo-
ners vanavond niet druk in ‘het res-
taurant’ van Nieuw Geuzenveld. Op
tafel, met placemats met Breughel-
motief, staan een bloemetje, een pe-
per-en-zoutstelletje en een flesje
maggi. Brouwer laat de menukaart
zien. Als voorgerecht kan vandaag
tussen bamisoep of kippenbouillon
worden gekozen. Het hoofdgerecht
kent, zoals elke dag, drie varianten:
Hollandse erwtensoep met rook-
worst, katenspek en roggebrood,

koolrabi met aardappelpuree en een
rundergehaktbal of chili con carne
met rijst en gemengde salade. Als
toetje is er sinaasappelvla, vruch-
tenyoghurt of vers fruit. De maaltij-
den, weet Brouwer, komen uit een
grote gaarkeuken ergens ver weg en
worden in diepgevroren toestand
aangeleverd. “Alle smaak is eraf.”

De twee verzorgsters die vragen wat
iedereen wil eten, zijn geduldig.
Brouwer kiest menu twee, maar dan
zonder de koolrabi –‘nog nooit van
gehoord’ – en wat sla uit menu drie.
Ook wil ze graag wat boterjus. Haar
buurvrouw vraagt zich na haar be-
stelling een aantal keren af of ze nu
al besteld heeft en de drie kwebbe-
lende vrouwen aan de andere kant

van de tafel willen achtereenvol-
gens één, twee en drie schepjes
aardappelpuree. En bedenken zich
nog een keer als het bord voor ze op
tafel wordt gezet.

De verzorgsters glimlachen en zeg-
gen: “Ja hoor, geen probleem.” Eén
keer slaat één van de twee – een tie-
ner nog – haar ogen op naar het pla-
fond en slaakt ze een diepe zucht.
Waarna ze voor de derde keer met
het bord terugloopt naar de keuken.

Annie Geesing (96) en Elly de
Waard (84) concentreren zich op de
tafels om hen heen. “Ze zegt dat de
lasagne van gisteren niet goed
viel,” zegt De Waard over de be-
woonster die vier meter achter haar
zit. “De lasagne van gisteren,” zegt
de Waard dan nog een keer met lui-
de stem, als Geesing haar vragend
aankijkt. “Dat ze er niet van heeft
kunnen slapen.” 

De bewoonster in kwestie pro-
testeert: “Mijn maag was niet in or-
de.” En tegen haar tafelgenoten:
“Het eten is hier altijd goed hoor.”

Brouwer buigt zich voorover. “Ik
ben niet de enige die het eten niet
lekker vindt, maar ze durven niets
te zeggen.” 

Geesing en De Waard kijken mis-
prijzend haar kant op en beginnen
aan de gehaktbal voor hen. Over de
aardappelen van De Waard gaat,
net zoals bij de soep, de koolrabi en
de gehaktbal, een flinke scheut
maggi. “Dat geeft tenminste wat
smaak aan het eten.” Haar buur-
vrouw moppert nog wat na over de
te zoute kippensoep.

Tijdens het eten is het stil. Als de
borden zijn leeggeschraapt, gaat
het cellofaan van de vruchtenyog-
hurt af en wordt uitgebuikt. 

Geesing en De Waard vertrekken
als eersten – hopelijk net op tijd
voor The A-team. In de gang willen
ze best even kwijt dat het eten echt
niet altijd even lekker is. De bloem-
kool bijvoorbeeld. Geesing: “Die
heb ik liefst met nootmuskaat en
een roomsausje. Dat doen ze hier
niet; ze laten de stronkjes er zelfs
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‘Meestal is de klacht:
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Elke zorginstelling kan kie-
zen hoe ze de maaltijden
bereidt en bij wie ze die
betrekt. De keuken van

verzorgingshuis Nieuw Geuzen-
veld, dat valt onder zorginstelling
Cordaan, werkt al jaren met leve-
rancier Deli XL. Het eten komt
niet uit een gaarkeuken, maar
wordt meestal zelf klaargemaakt.
Alleen enkele soorten vlees, zoals
sudderlapjes, worden diepgevro-
ren aangevoerd en sommige pro-
ducten worden half bereid gele-
verd. Zo hoeven de koks aardap-

pelen niet meer te schillen.
Volgens Ed Baan, hoofd restau-

ratieve diensten van Nieuw Geu-
zenveld, hoeven bewoners zich
geen zorgen te maken: “Het eten
wordt drie keer per week bezorgd
en is dus hartstikke vers. Het zijn
geen magnetronmaaltijden.” 

Het blíjft moeilijk iedereen te-
vreden te stellen. Baan: “We heb-
ben nog geen kok gevonden die
voor alle monden kan koken.”

Verpleeghuis De Poort aan de
Hugo de Grootkade doet sinds
2006 mee aan het project Eten en
drinken in ambiance. In het
restaurant zijn bewoners, familie-
leden en zelfs buurtgenoten wel-
kom en wordt het eten door de
koks zelf op schalen geserveerd.

De Poort bereidt alle maaltijden
zelf. Verzorgster Monique van
den Brink (43) is enthousiast over
het project: “Het eten is lekkerder

en warmer. Daardoor hebben
mensen meer trek en eten ze
meer. Het is hier veel gezelliger
dan vroeger.”

Veel Amsterdamse verzorgings-
huizen hebben net als De Poort
een restaurant waar behalve be-
woners ook buurtbewoners en fa-
milieleden terecht kunnen. Zo
heeft Eben Haëzer in Zuidoost al
jaren ‘een prachtig restaurant’,
waar het elke avond vol zit, en
zijn in het Menno Simons, dat in
2008 werd uitgeroepen tot beste
verzorgingshuis van het jaar, de
stokbroden de enige halffabrika-
ten die het restaurant binnenko-
men. Prijzen voor een dagschotel
of eten à la carte variëren van zes
tot elf euro.

In verzorgingshuizen De Oost-
oever en De Riekerhof, die net als
Nieuw Geuzenveld onder Cor-
daan vallen, wordt niet zelf ge-
kookt, maar komen alle maaltij-
den kant-en-klaar binnen. Alleen
de soep wordt zelf gemaakt. 

Kok Robert Rauter (40) van De
Riekerhof verwacht dat alle ver-
zorgingshuizen van Cordaan
binnenkort op dit systeem zullen
overstappen: “Dit is veel goedko-
per en het gaat sneller. Wij hoe-
ven het eten alleen op te war-
men.” Voor een kok is het natuur-
lijk minder interessant, geeft
Rauter toe, maar het is een stuk
gemakkelijker. “Je hoeft niets
meer te stickeren en het scheelt
een boel tijd.”

Volgens Wolter Knijff van Cor-
daan is er geen sprake van dat al-
le verzorgingshuizen van Cor-
daan dit systeem zullen invoeren:
“Waar gekookt wordt, is het niet
de bedoeling op kant-en-klaar-
maaltijden over te stappen.”

‘Geen kok kan voor
alle monden koken’

De twee verzorgsters 
die  vragen wat iedereen
wil eten, zijn geduldig

Cornelis van Leeuwen en Maria Nieuwolt in verpleeghuis De Poort.

‘Het eten wordt drie 
keer per week bezorgd
en is dus hartstikke vers’


