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k Hoe je eenflorerendontwerpbureaucombineertmethet runnen

vaneen restaurant, speciaalbierbrouwerij of cateringbedrijf, zelfs in
tijdenals deze.Vier alleskunners vertellen. ‘Dit is onzeuitlaatklep.
Hethoudt ons creatief.’

DoorElsbethGrievink • Fotografie:MaartenNoordijk

‘O
verdag
werk ik
aange-
bouwenen
gebieds-
visies,

’s avonds sta ik alsmaître aan tafel
te vertellenovernatuurwijnen.Dat
klinkt alsof ik in tweewerelden
leef,maarde combinatie voelt voor
mij heel logisch. Ikwoon inRotter-
dam,de clash tussen staden land
ishiernogal groot. Bodemuitput-
ting, het afnemenvandebiodiver-
siteit en stakendeboeren zijnall
over theplace. Dat raakt aanmijn
vakals architect.Maaromimpact
temakenmet architectuur,moet
je een langeademhebben.Proces-
sen lopenstroperig, enuiteindelijk
wordt er vaak tochgekozen voor
het ontwerpdathetminst kost en
hetmeest geldoplevert.’
‘Met onzeWillemstoren (naast

deErasmusbrug inRotterdam,
red.) zijnwe zes jaarbezig geweest.
Enhoegeslaagd ikdat gebouw
ook vind, de veranderingdiehet
teweegbrengt, is vrij klein: 76
duurzameappartementen is een
druppel opeengloeiendeplaat. Ik
geloof datwemoetenwerkenaan
eenmindsetverandering,meer
nogdanaaneenontwerpopgave.’
‘Voormijngevoel kan ikmet

Belénevenactivistisch zijn als
metmijnarchitectenbureau IWT,
maardan sneller. Elke avond leg-
genweons verhaal bij 22mensen
ophunbord.Wevertellenhoewe

gebruikmaken vanwathet omrin-
gendegroteredeltalandschapons
tebiedenheeft, hoewe inspelenop
demicroseizoenen indenatuur en
hoewe samenwerkenmet jagers
enkruidenplukkers, die ons van
debeste ingrediënten voorzien.
Daarmeebereikenweonspubliek
heel direct, viahet etenophun
bord.Ooknu: zolangde corona-
maatregelenduren, bezorgenwe
maaltijdenaanhuis.Daarmee
latenweonzegasten, zondernaar
buiten tehoeven,weer evencon-
tactmakenmetde seizoenenen
het landschapomonsheen.Het
wordtnueens temeerduidelijkdat
weonze ingrediëntenenproductie
meer regionaal enbiologischmoe-
tenorganiseren.Datwe,willenwe
een toekomsthebben, onze relatie
tussende stadenhet landschap
moetenheroverwegen.’

Onderhoudvaatwasser
‘ToenweBelénbegonnen,wasdat
vooralMerels droom. Ik zouop
deachtergrondmeewerken,want
ikhadmijnaandachtnodig voor
IWT.MaarMerel en ikmerktenal
snel: alswedit goedwillendoen,
moetenwesamenoptrekken, om
tebeginnenmetde verbouwing
en inrichting vanhetpand,wat
natuurlijk eenkluswerd voor IWT.
Voorhet interieurhebbenwenaar
de sfeer vaneenneo-bistro ge-
zocht. Eigentijds, zonder al te gro-
te statementsdiedeaandacht van
het etenafleiden.Wantdat iswaar

BASTIAAN
KALMEYER(38)
Ismedeoprichtervan
architectenbureau
InstabilityWeTrust
(IWT, samenmet
ChantalSchoenma-
kers).Daarnaast
heefthijBelén, een
biologischebistro
inRotterdam-West,
diehij samenmet
zijnvriendinMerel
Beelenkamprunt.

het omgaat, natuurlijk.Merel is
de chef. Zij gaat overde smakenen
de inkoop, ikdoede voorkant: van
het onderhoud vande vaatwasser
tot debedieningaan tafel.Datwas
behoorlijkwennen,want eeneigen
restaurant runnenwasnieuwvoor
ons allebei.Maar inmiddels zitten
weer goed inenhebbenweook
vast personeel aangenomen.Merel
heeft de lat vanafdag éénheel
hooggelegd.Dat zorgdeeerst voor
scepsis onderonspubliek,maar
inmiddels komenonzegasten
vanheindeen verreombij ons te
eten, enwordenwe vergeleken
met restaurantsdiewij zelf opeen
voetstukhebben staan.’
‘Zondag ismijn vrije dag.Dan

trekkenMerel en ik er graagopuit
metdehond.NaarOostvoorne, de
ChaamsebossenofdeVeluwe, om
teonderzoekenwelke ingredi-
enten inwelke landschapszones
groeien.Opditmoment zijnwe
bezigmet eenkookboekwaarin
deonderlinge relatie tussende
stadenhet omringende landschap
centraal staat. Indit boekkomen
alledingendie ikdoe en interes-
sant vind, samen. Ikkrijgdaar
ongelofelijk veel energie van.
Natuurlijkheb ikweleens

problemenomhet allemaal te
combineren.Drie keerperweek
begin ikomvier uur ’smiddags
bij Belén.Alswemet IWTdannet
voor eendeadline zitten, komt
dat somsheel slechtuit.De truc?
Vroegopstaan.’
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BastiaanKalmeyer:
‘Voormijngevoel

kan ikmetdebistro
evenactivistisch
zijn alsmetmijn

architectuur,maar
dan veel sneller.’
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‘H
et is al-
lemaal
begonnen
naafloop
vaneen
Studio Sale

inmijn atelier, twee jaar geleden.
Ik zorgdanaltijddat er lekker veel
punch is,met als gevolgdat erbe-
halve vaste klantenookaltijdwel
wat vriendenkomenaanwaaien.
Diemiddagblevenheelwatmen-
senhangen,hetwas gezellig enhet
werd later en later.Opeengegeven
momentmoet erdanwat gegeten
worden.Dus ik zeg: joh, ikmaak
welwat. Even later zittenwemet
zijn allenbuitenaaneen simpele
maarheel lekkere Italiaansemaal-
tijd. Ikdacht: hé, dit is leuk. Vanaf
datmomentben ik restaurantje
gaan spelen.Er kwameenapp-
groepwaarin ikhet aankondigde
als ikweer gingkoken, endan
namenvrienden vriendenmee. Ik
genoot ervanmensenbij elkaar te
brengen, eenfijne sfeer te creëren
engoedetenop tafel te zetten.
Toendegroepenzogrootwerden
dat ikmijnhelewinkelmoest
leegruimenomeen lange tafel
kwijt te kunnenenzelfs stoelen
uitmijnwoonhuismoesthalen,
ben ik eenbijdragegaan vragen.
Sindsdienheb ikongeveer vijftien
edities gehad vanwat ikBarPrima
bengaannoemen, en zijn er ook
cateringopdrachten voor culturele
instellingenbij gekomen.’
‘Ikhebeenpiepkleinkeukentje,

waar ikhet allemaal indoe.Dat ik

geenkoksopleidinghebgedaan,
maakteme inhetbeginonzeker.
Ging ik extra veel oesters serveren,
om iets te compenserenof zo.
Maar inmiddelsheb ikhet vertrou-
wendatwat ikdoemeerdanprima
is.Danbelt er eenmuseummet
de vraagof ikdriehonderdhapjes
kanmakenvoor eenopening, en
hoor ikmezelf zeggen: “Jahoor,
dat kan.”Diebravourebezit ik
blijkbaar toch.’

MacGyver in dekeuken
‘Hetheeft ook voordelenomniet
geremd tewordendoorofficiële
regels: als er ietsmis- of stukgaat
tijdenshet koken, zoek ik als een
soortMacGyvernaar oplossingen.
Alsmodeontwerperwerk ik een
stuk voorzichtiger, enben ik altijd
bezigmethetbehoudvanmijn
label enmijnhandschrift. Verder
liggenmodeontwerpenenkoken
voormijniet zo veruit elkaar. Ik
laatme inspirerendoordemateri-
alen–de stoffen, de ingrediënten
– enbespeel daarmeede zintuigen
vananderen.Modegaat overde
tast enhet visuele. Etennatuurlijk
over smaakengeur,maarookhier
speelt het visuele eenbelangrijke
rol: ikwil een toffe setting creëren,
etenop tafel zettendat lekker
énaantrekkelijk is. Eenvouden
verfijning tekenenmijn stijl van
ontwerpenén vankoken.En ik
benaltijdop zoeknaar een verras-
sende twist: een stukjebuikspek
met suikerspin, eenbomberjack
vanwol.’

DAISYKROON(34)
Ismodeontwerper
meteeneigenslow-
fashion-label. Sinds
twee jaargebruikt ze
haarwinkel enatelier
ookvoorhuiskamer-
dinersencatert zeop
locatie.Nudateven
nietkan,naait ze
mondkapjes.

‘Natuurlijk is het quaplanning
somsuitdagend. In januari ver-
zorgde ik tijdenshet International
FilmFestivalRotterdameendiner
indeArminiuskerk,waarvande
achterkamers tot tijdelijkboudoir-
restaurantwaren ingericht.
Tweeavondenachter elkaar, 132
couverts in twee shifts: een totale
vuurdoop voormij,want voor zo’n
groot gezelschaphad iknognooit
gekookt.Deorganisatiediehet
vergt, dedrukdie je voelt.Wat een
rush!Endanondertussenmijn
ontwerpstudiodraaiende zien te
houdenmetmijn stagiairs.’
‘Nu isde situatieweer compleet

anders.Doorde corona-uitbraak
moest ikdewinkel sluitenen valt
er ookniks te cateren.Dusheb ik
meopdeproductie vanmond-
kapjes gestort. Ikwilde ze alleen
voor familie en vriendenmaken,
maar ze gaanalswarmebroodjes.
Inmiddelsmaak ik er twintigper
dag, in allerlei kleurenenprints.’
‘Of ik achterdenaaimachine

gelukkigerbendan indekeuken,
vind ikmoeilijk te zeggen.Als ik
iets gecreëerdhebdat echt goed is,
danben ikgelukkig.Dat kaneen
jumpsuit zijn,waarvan ikhetpa-
troonhonderdkeerhebaangepast
endiedaneindelijk zo valt als ik
wil.Maarookeen lepel vijgenblad-
ijs dat precies zo smaakt alsmijn
hoofdhethadbedacht, endat ik
die smaakdankandelenmet een
tafel vol creatievemensen. Zolang
het goed samengaat, ga ikmet
beidedoor.’

‘Mode ontwerpen enkoken liggen
voormij dicht bij elkaar’

pagina 64  , 02-05-2020 © Het Financieele Dagblad



DaisyKroon:
‘Ikbenaltijdop
zoeknaar een

verrassende twist:
een stukjebuikspek

met suikerspin,
eenbomberjack

vanwol.’
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A
rwen: ‘Opeen
dagwerdenwij
gebelddoor een
bevriendeop-
drachtgeveruit
Groningen, die

bezigwas eenbierbrouwerij op te
zetten inhetDrentseVeenhuizen.
Ofwij het etiketwildenontwer-
pen.Duswij naarVeenhuizen.
Dit gevangenisdorp,waar vroeger
bedelaars en landloperswerden
ondergebracht,met zijn rechtlij-
nige vormgeving, boodmeteen
inspiratie.Hiermoetenwe iets
mee, dachtenwe.Wezeiden tegen
onzeopdrachtgever: jehebtniet
alleeneenetiketnodig, jemoet
eenheelnieuwmerkneerzetten.
Ja, datwildehij ookwel, alleenwas
er geenbudget voor.Maarwat als
wij noumede-eigenaarwerden van
debrouwerij, steldehij voor, bij
wijze vanhonorarium?’
Matthijs: ‘Dat leekons een

goededeal.Meteen zijnweer vol
voor gegaan.Wezijnonsgaan inle-
zenenhebben tal vanbierfestivals
inbinnen- enbuitenlandbezocht.
Debierwereldbleekontzettend
leuk, enheel collegiaal.’
Arwen: ‘Andersdan indeont-

werpwereld gunt iedereenelkaar
wat. Allesdraait omdepassie voor
hetbrouwen.’
Matthijs: ‘Voordeontwikkeling

vande identiteit enhuisstijl van

hetmerkhebbenweons verder
verdiept indegeschiedenis van
Veenhuizen.Watwasdatnou voor
plek?Waaromhaddendehuizen
vandieopvoedkundige leuzen
opdegevels,met vandie strakke
letters?Webeslotendathetmerk
Maallustmoest gaanheten,naar
het oorspronkelijke graanmaal-
complex inVeenhuizen.’
Arwen: ‘Maal staat voor graan,

hethoofdingrediënt, lust voorde
zin inbier. Vervolgensontwikkel-
denweeenhuisstijlmet eeneigen
lettertype, gebaseerdopde typo-
grafische stijl die je inVeenhuizen
overal tegenkomt.Endebierna-
menopdeetiketten refereren
aande vroegerebewoners vande
Kolonie vanWeldadigheid.’

Borrelpakketten
Matthijs: ‘Dat isnuacht jaar
geleden. Inmiddels isMaallust
de grootste speciaalbierbrou-
werij vanNoord-Nederland,met
eenproeflokaal dat –normaal
gesproken–bierliefhebbersuit het
hele landnaarVeenhuizen trekt
eneen jaarlijksMaallustBockfest.
Er is inmiddels ookeen speciale
Maallust-bierfles, diewe samen
metbevriende industrieel ontwer-
pershebbenontwikkeld.’
Arwen: ‘Vanwegede corona-

crisis hebbenwedebrouwerij
tijdelijkmoeten sluiten.Ookhet

DEBROERSARWEN
(47)ENMATTHIJS
RONNER(42)
HebbensamenStudio
deRonners, een
bureauvoor grafische
communicatie en
concepten inRot-
terdam,Groningen
enAntwerpen.Ook
zijn zemede-eigenaar
vanbierbrouwerij
Maallust, te vinden in
Drenthe.

Lentefest konniet doorgaan.Nu
onderzoekenweofweMaallust-
borrelpakkettenkunnensamen-
stellen, die klantenonlinekunnen
bestellen.Westoppenonze ziel en
zaligheid erin.Wezijn erminstens
eendagperweekmeebezig.’
Matthijs: ‘Datwringt somswel

metonze anderebezigheden.
Zekerhet afgelopen jaar,waarin
we veel ontwerpklussenhadden
lopen, enweookbekroondwerden
met eenEuropeanDesignAward
(voordehuisstijl vande Interna-
tionaleArchitectuurBiënnale
Rotterdam, red.).Wewerkten zes,
zevendagenperweek.’
Arwen: ‘Tochkruipthet bloed

waarhetniet gaankan.Naast
speciaalbier zijnweonsgaan
verdiepen indestillerenenheb-
benweNipkeontwikkeld, een
destillaatwaar je kleine slokjes
vanmoetnemen, ‘nipkes’ zeggen
wij noorderlingendan.Defles en
de verpakkinghebbenweeennon-
uitstralinggegeven, omeenbeetje
te schoppen tegendedestilleerwe-
reld,waarde etikettennogal veel
opsmukkennen.’
Matthijs: ‘Maallust is eencom-

mercieel succes,Nipkedoenwe
puur voorde lol.Het is ons smaak-
enontwerplaboratorium.’
Arwen: ‘Onzeuitlaatklep!Het

spelenhoudtons creatief.Wie
weetwatnog volgt.’q

‘We stoppen onze ziel en
zaligheid in alleswatwedoen’
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Arwen (rechts) en
MatthijsRonner:
‘Andersdan inde

ontwerpwereld gunt
indewereld van

de speciaalbieren
iedereen

elkaarwat.’
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