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600 kilo Bildtse piepers voor 1200 gasten
Tien boerenschu-
ren en zo’n 1200
gasten. Zaterdag
vond ‘de langste
maaltijd van Ne-
derland’ plaats op
het Bildt. Dat was
nog een hele ope-
ratie.

MELLE VELTMAN

H
et Bildt stond zaterdag-
avond in het teken van
Ete bij de boer, een pro-
ject van de Bildtse Aard-

appelweken. Tien boeren deden hun
schuur open voor in totaal zo’n 1200
hongerige gasten.

Een van die boeren die was Roelof
de Jong. Aanvankelijk stond zijn
boerderij helemaal niet op de lijst.
Maar de belangstelling voor het di-
ner was zo groot, dat hij op het laat-
ste moment besloot om mee te
doen.

,,Het was nog wel veel schoonma-
ken’’, zegt de boer. Want op de loca-
tie waar ruim honderd man aan het
dineren was, lagen in de winter nog
de uien opgeslagen. Enkele uien tus-
sen de houten planken waren daar
nog getuigen van.

Maar veel werk had hij er verder
niet aan. De klus werd vooral ge-
klaard door de organisatie, onder
wie zijn naamgenoot Roelof de Jong,
vakdocent aan de koksopleiding van
het Friesland College.

,,De logistieke klus was nog wel
het grootst’’, vertelt hij. Anderhalf
jaar lang was de docent bezig met de
voorbereiding. Daarbij kreeg hij niet
alleen hulp van de plaatselijke hore-
ca, maar ook van zijn eerstejaarsstu-
denten in de leeftijd van zestien tot
twintig jaar. ,,Voor sommigen was
het erg spannend.’’

De organisatie van het diner

moest gebruikmaken van de infra-
structuur die de boerderijen ter be-
schikking hadden. Om het voedsel
te bewaren werden bijvoorbeeld de
koelcellen gebruikt waar normaal de
aardappels in liggen om te voorko-
men dat ze kiemen.

Dit was niet altijd eenvoudig. Zo
was in sommige cellen wel kracht-
stroom aanwezig, maar ontbraken
de juiste stekkers om de apparatuur
van de kok op aan te sluiten. En dan
was het soms ook nog maar de vraag
of er überhaupt wel water beschik-
baar was.

De chef was uiteraard ook betrok-

ken bij de samenstelling van het me-
nu. Haute cuisine, dat wilde De Jong
beslist niet. ,,Het moet gewoon ver-
draaid lekker zijn. Leuk en gezellig.’’

Om dezelfde reden waren er lange
houten tafels, met tafelkleden die
door de basisscholieren uit de buurt

waren bestempeld met aardappels.
Zo was het makkelijk om een ge-
sprek met elkaar aan te knopen. ,,We
hebben bewust gekozen voor bierta-
fels. Dat past bij het idee van de Frys-
ke mienskip.’’

De ingrediënten waren van Friese,
en het liefst van Bildtse afkomst. Het
meeste kookwerk was van te voren
al verricht – zo was het soepje twee
dagen oud. Zaterdagavond was
vooral een kwestie van opwarmen,
de puntjes op de i zetten en opdie-
nen.

Het voorafje bestond uit een Frie-
se salade van zure haring met may-

onaise en zeekraal. Daarna serveer-
den de studenten een Bildtse aard-
appelsoep in een bol brood.

Vervolgens kwam het hoofdge-
recht op tafel: een stoofpotje van
Fries weiderund met kruidenpuree
en Bildtse groenten, opgediend in
een conservenblik.

Tot slot was er krentsjebrij met
suikerbroodpudding – overigens het
enige gerecht van de avond zonder
aardappel.

In totaal leverde aardappelhande-
laar HZPC zo’n 600 kilo aardappe-
len. Van blokjes tot geschild en in
partjes.

‘De logistieke
klus was
nog wel
het grootst’

De Friese salade van zure haring met mayonaise en zeekraal wordt opgediend bij akkerbouwbedrijf Hoogland aan de Oudebildtdijk. Het was een van de tien boeren-

schuren waar zaterdag het evenement Ete bij de boer plaatsvond. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN


