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Erna in de keuken bij 26 koks 

Erna van den Berg en Henriette 

Klautz (vrouw van fotograaf Eddy Post-

huma de Boer), posteerden zich bij een 

reeks hotshots achter het fornuis en 
daar kwam een boekje van. Kokende 
mannen. Albert Verlinde zagen we er 
enthousiast mee zwaaien in RTL Boule-

vard. Jacques de Jong vroeg Erna: 

 
Wat was het idee achter je boek? 
 ‘Na tweeënhalf jaar vutten wilde ik 
weer eens iets zinvols doen. Corine 
Rottschäfer kwam met het idee een 
vriendenkookboek te maken. Maar daar 
zijn er al zoveel van. Henriette Klautz 
(vrouw van Eddy Posthuma de Boer) 

die van dit plan hoorde, zei dat ze altijd 
al een mannenkookboek wilde maken. 
Ik besprak het voorstel in oktober vorig 
jaar met uitgever Jan-Geurt Gaarlandt 
van Balans en die was meteen razend 
enthousiast. Toen zijn we aan de slag 
gegaan.’ 
 
Waar ken je Henriette Klautz van -- 
en Corine Rottschäfer, komt zij uit 
jouw verleden van moderedactrice? 
 ‘Nee, niet uit m’n modetijd. Beiden 
ken ik al zo’n veertig jaar. De man van 
Corine, architect Edo Spier, Eddy Post-
huma de Boer en mijn toenmalige echt-
genoot grafisch ontwerper Jurriaan 
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Hoe dat ging, met zijn foto’s in de 
hal van de Volkskrant, dat vindt 
Wim Ruigrok symptomatisch voor 
wat er met het bedrijf gebeurt. Die 
foto’s uit 1965 had hij in zijn vrije 
tijd gemaakt, voor de hobby zeg 
maar. En nu hangen ze te koop, en 
‘de ponden gaan rechtstreeks naar 
Londen, naar Apax’.  
 Jacqueline Wesselius had een paar 
opmerkingen van Wim genoteerd, en 
deze in haar blad De Journalist gepubli-
ceerd. Wim Ruigrok was verrast: ‘Ik 
heb wel met haar gesproken, maar ik 
wist niet wat ze ermee ging doen. Nou 
ja, logisch, het is haar brood’ 

Schrofer, waren bevriend. We kregen 
ongeveer tegelijktijd kinderen en wis-
selden zwangerschapsjurken uit, en 
kinderwagens en zo.’ 
 
Interviewden jullie samen al die 52 
mannen, of ieder de helft? 
 ‘Henriette heeft er 26 voor haar reke-
ning genomen en ik heb de andere 26 
gedaan.’ 
 
Waarom 52? 
 ‘Tja, we zouden er vijftig doen, maar 
toen wilde een bekende Nederlander er 
beslist nog in toen hij hoorde dat het 
zo’n leuk boek werd. Eerst reageerde 
hij namelijk niet en ik had hem van de 
lijst geschrapt. Voor de balans hebben 
we er toen maar 52 van gemaakt. Voor 
iedere week van het jaar een paar re-
cepten. Elke man levert er drie.’ 
 
Wie staan er zoal in en waarom? 
 ‘Als je zo’n boek wilt verkopen, moet 
je met bekende figuren komen. Die 
staan er dan ook rijkelijk in: Job Co-
hen, Jeroen Krabbé, Paul Witteman, 
Barry Hay, Ed Nijpels, Felix Rotten-
berg, Jan Siebelink, Adriaan van Dis, 
Freek de Jonge, Pieter Broertjes, Peter 
van Straaten, Michiel Romeyn, Alexan-
der Rinnooy Kan, Geert van Istendael 
en andere.’ 
 ‘Om de receptuur en de verhalen ver-
rassend te maken heb ik ook minder 
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 Wekenlang was Ruigrok met de ten-
toonstelling bezig geweest, zonder een 
cent vergoeding. Ironisch: ‘Tenslotte is 
het een hele eer om in de hal te mogen 
exposeren, word je beroemd van, je zou 
er eigenlijk voor moeten betalen’.  
 ‘Wat ik bedoelde was, dat de huidige 
leiding de opbrengsten uit het bedrijf 
meteen naar zich toe trekt. Het was zij-

delings voor Pieter bedoeld: zo van kijk 
uit, ze verkopen bij jou ook de hele 
handel onder je vandaan.’ 
 Zijn advies aan collega’s: foto’s kun je 
beter rechtstreeks bij hem bestellen. 
 Er is er nog geen verkocht. Wel zijn er 
twee opgevraagd voor het bedrijfsblad 
Enter. 
 
 Wil Thijssen zou de kwestie van de 
foto’s aanbrengen in de redactieraad 
maar in de commotie rond de gratis 
krant is dat er niet van gekomen. Ruig-
rok: ‘Daar weet ik niets van, maar ik 
vind het absolúút niet de moeite waard 
om er stennis over te maken.’ 

Henriette Klautz, Corine Rottschäfer, Erna van den Berg                          foto Eddy Posthuma de Boer 

Wim Ruigrok bij expositie 

‘Gedoe met mijn foto’s 
tekenend voor huidige 

bedrijfsleiding’ 
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Vanuit onverwachte hoek krijgt de 
stadsredactie nog steeds geraffineer-
de theorieën aangeboden over de nog 
steeds mysterieuze aanslag op de 
PCM-drukkerij begin november. 
 
 Willem Beusekamp, met zijn neus er 
bovenop, meldt onder andere: ‘Volgens 
Bas van Kleef, inspirator van het Witte 
Boekje, zitten de uitgevers van het 
Groene Boekje achter de aanslag. Doel: 
intrekking van Witte Boekje.’ 
 ‘Opera-kenner Ronald de Beer gaat 
een stapje verder. Met droge ogen ver-
telde hij: sinds kort kun je op je gsm de 
landingstijden van Schiphol oproe-
pen. ‘Ik weet zeker’, zei hij, ‘dat er 
vanuit een rijdende auto is geoefend op 
onze drukkerij hoe je een landend 
vliegtuig uit de lucht kunt halen’.  
 ‘Erg sterk ook Harm Bockma van de 
kunstredactie. Hij belde met de volgen-
de tip: een kennis, gehuwd met iemand 
van het rechercheteam, had hem toe-
vertrouwd dat ‘als gevolg van een blun-
der van een internetprovider een arres-

bekende multi-culti’s geïnterviewd: 
Roberto Prayer, directeur van Hilton 
Amsterdam (Italiaan), Sabri Saad el 
Hamus (acteur, afkomstig uit Egypte), 
een man uit Uruguay, een Marokkaan, 
een Surinamer, een Fransman en een 
Engelse diplomaat die in Brussel 
werkt.’ 
 ‘De jongste is 21 jaar  (heel ambitieus 
en met de ingewikkeldste recepten) en 
de oudste 83. We vroegen ze allemaal 
wat ze vroeger thuis aten, waarom ze 
zijn gaan koken en wat ze op tafel zet-
ten. Eddy Posthuma de Boer portret-
teerde alle heren in hun eigen keuken 
en er staat een jeugdportret van hen 
bij.’ 
 
Werkten ze makkelijk mee – kookten 
ze ook voor je? 
 ‘Ja, opvallend makkelijk. Scheelt na-
tuurlijk wel dat zowel Henriette als ik 
veel van die mannen al kenden. Som-
migen wilden niet meedoen omdat ze 
vonden dat ze niet goed genoeg konden 
koken. Zoals Jeroen Pauw, die zei: ‘Als 
je nu een boek zou maken over eetgele-
genheden, doe ik meteen mee. Maar ik 
heb zelden tijd om achter het fornuis te 
gaan staan.’  
 ‘Een paar mannen hebben voor me ge-
kookt: onder anderen Jurriaan van Hall, 
Stephan Sanders (voortdurend met het 

boekje van de Volkskeuken in de hand) 
en Ewout Irrgang, Tweede-Kamerlid 
van de SP die alleen woont en het ge-
zellig vond een tafelgenoot te hebben.’ 
 
Gekke dingen bij die ontmoetingen?  
 ‘Mannen die koken, blijken meestal 
leuke mannen te zijn, zo is onze erva-
ring. En ze zijn gek op messen. Bij elk 
stuk staat een kader waarin ze hun fa-
voriete keukengerei noemen. En ja 
hoor, heel veel messen.’  
 
Bijzondere recepten? 
 ‘Uit het interview met natuurkundige 
Marino Carasso bijvoorbeeld kom je te 
weten hoe je een biefstuk van buiten 
rauw kunt laten en van binnen gebak-
ken: maak een gleufje in de biefstuk en 
stop er een in de magnetron verhitte 
kogel in! Vegetariërs komen ook aan 
hun trekken, want een aantal mannen 
wil geen vlees meer op het bord, zoals 
Adriaan Jaeggi die zegt: ‘Vlees eten is 
voor mij steeds meer een gewetens-
kwestie.’ Felix Rottenberg kookt van-
wege zijn immuunziekte vegetarisch.’ 
 
Tijdstip van uitgeven met het oog op 
Kerstmis? 
 ‘Ja, 1 juli moest alles persklaar worden 
ingeleverd. Begin november lag Ko-
kende Mannen in de boekwinkels.’  
 ‘Het was even aanpoten, maar het is 
me toch gelukt tussendoor nog vijf we-
ken naar Ghana te gaan waar mijn 

dochter voor Unicef werkt. Ze woont 
met man en drie dochters in Accra. Ik 
kwam er voor de tweede keer en ben 
verrukt van dat land. Begin volgend 
jaar ga ik weer, boek of geen boek.’ 
 ‘Op de achterflap van Kokende Man-
nen staat helaas een vervelende fout: 
Erna van den Berg, journaliste, schreef 
dertig jaar voor de Volkskrant. 
Mijn eigen tekst was: Erna van den 
Berg is journalist en werkte dertig jaar 
voor de Volkskrant. 
Een redacteur van Balans heeft dit zon-
der overleg veranderd. Het is lang gele-
den dat ik schreef over mode, stadspe-
rikelen en de rubriek Wat waar nu weer  
over winkels in Nederland op de Maan-
dag-pagina. Eind jaren tachtig werd ik  
eindredacteur (Vervolgens, Vervolg en 
Vk-magazine). Toen heb ik zelf nauwe-
lijks meer een letter in de Volkskrant 
geschreven. Kopers van het boek zullen 
er niet mee zitten, maar tegenover mijn 
collega’s wil ik dit misverstand graag 
rechtzetten.’ 
 
Oplage tienduizend. Is nogal wat. 
Hoe kwam de uitgever op zo'n aan-
tal? 
 ‘Ze zagen er kennelijk wat in. Eerlijk 
gezegd schrok ik er ook nogal van. Ik 
droom sindsdien van stapels boeken die 
in een kelder liggen te beschimmelen. 
Zoiets als Lijmen/Het been van Els-
schot. ‘                   

Jacques de Jong 

Erna van den Berg 
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tatie niet was doorgegaan’. Of de city-
desk daar iets mee kon. Punt voor 
Harm: twee dagen later wordt een man 
aangehouden die aan het ANP ‘namens 
Ra-ra’ laat weten de aanslag te hebben 
gepleegd. De man blijkt niet goed 
bij het hoofd. De politie maakt tevens 
bekend eerder twee vrouwen te hebben 
aangehouden vanwege de mail aan het 
ANP. Ze bleken onschuldig. Harm zat 
dus op een goed spoor!’ 
 
Het Parool 
 ‘Nog een theorie: een column van 
Prem R. (die Surinaams-Hindoestaanse 
praatjesmaker) in Het Parool zou het 
motief zijn. Prem schreef die dinsdag 
in Het Parool (de naam staat heel groot 
op het dak van de drukkerij) een klas-
sieke Van Gogh-column met veel gei-
tenneukende imams en varkensal-
lahs. Parool zelf meent, terecht lijkt 
me, dat moslim-extremisten een bood-
schap zouden hebben achtergelaten.’ 
 ‘Pieter Broertjes heeft er ook een: 
‘Die Aan de Stegge denkt natuurlijk: 

als we de Volkskrant niet gewoon het 
bedrijf uit krijgen, schieten we ze eruit.
Aan de Stegge verkondigde eerder dat 
het oorlog is in krantenland.’ 
 ‘Alweer Het Parool had daags voor de 
aanslag een reeks over de maffia op de 
wallen. Zou kunnen. Samengevat: wat 
publicaties in de PCM-kranten en Pa-
rool betreft, komt alleen Het Parool als 
mogelijk motief in aanmerking.’ 
 ‘Ten slotte hoor ik uit de kring van ou-
we knarren dat Jan van Capel zich zo 
heeft opgewonden over die gratiskrant-
plannen dat hij met zijn granaatwerper 
richting Van der Madeweg is gefietst. 
Voor het hek werd hij overmand door 
wroeging waarop hij de granaat expres 
naast schoot. ‘ 
‘Wordt vervolgd!’,  aldus Beusekamp.   

Tot slot Marianne Boissevain:  
‘Volgende week moet ik toevallig naar 
Londen, waar steeds gewaarschuwd 
wordt voor nieuwe aanslagen op bus en 
metro. En dat vind ik net even iets 
spannender dan nu gewoon naar mijn 
werk te gaan.’ 

De aanslag: geraffineerde theorieën 


