
INTERVIEW  Vreelander verkocht zijn restaurant en kookt nu voor het goede doel 

Rogier Sluyter gooide zijn 
leven om, maar blijft koken 
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Rogier Sluyter tijdens het Historisch Festival: „Als er in mijn tijd Ritalin was geweest, hadden ze me dat zeker gegeven." 
	

MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE 

De energie die Rogier 
Sluyter heeft is jaloers-
makend. Ook na de ver-
koop van zijn restaurant 
De Goede Gooier is hij 
op zijn 62ste nog altijd 
volop in bedrijf en kookt 
voor het goede doel. „Ik 
heb dat actieve van 
jongs af aan al. Als er in 
mijn tijd Ritalin was ge-
weest, hadden ze me dat 
zeker gegeven", lacht de 
Vreelander breeduit. 

Vreeland •  Hij fietst wekelijks een 
paar honderd kilometer en neemt 
elke ochtend een duik in de Wijde 
Blik of Vecht. Sluyter lijdt naar eigen 
zeggen aan ADD. „Alle Dagen 
Druk", vertelt hij opnieuw met een 
flinke lach. Maar naast zijn energie-
ke gestel is ook zijn enthousiasme 
aanstekelijk. In Vreeland is hij dan 
ook een graag geziene gast. Of ei-
genlijk, meestal is hij degene die de 
gasten hartelijk ontvangt. 

Nadat hij tien jaar geleden zijn 
Blaricumse restaurant De Goede 
Gooier verkocht, kookt hij sinds die 
tijd bij initiatieven als Gluren bij de 
buren, Historisch Festival Vreeland, 
maar ook bij mensen thuis. 

Het geld dat hij er eventueel voor 
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Druk", vertelt hij opnieuw met een 
flinke lach. Maar naast zijn energie-
ke gestel is ook zijn enthousiasme 
aanstekelijk. In Vreeland is hij dan 
ook een graag geziene gast. Of ei-
genlijk, meestal is hij degene die de 
gasten hartelijk ontvangt. 

Nadat hij tien jaar geleden zijn 
Blaricumse restaurant De Goede 
Gooier verkocht, kookt hij sinds die 
tijd bij initiatieven als Gluren bij de 
buren, Historisch Festival Vreeland, 
maar ook bij mensen thuis. 

Het geld dat hij er eventueel voor 
krijgt, gaat naar het KWF kankerbe-
strijding. Hij reed ook al zes keer de 
Alpe d'HuZes, waarbij de opbrengst 
ook naar de strijd tegen kanker gaat, 
„Mijn zwager overleed op jonge 
leeftijd aan kanker. Dat was voor mij 
een omslagpunt. Ik werkte tot dan 
toe jarenlang zes dagen in de week 
in het restaurant en was altijd be-
schikbaar. Ik dacht, wil ik zo tot mij 
pensioen verder?" 

Passie 

Zijn liefde om gasten van lekkere 
gerechten te laten genieten ging 
echter niet verloren. „Ik wil voor ie-
dereen koken, niet alleen de happy 
few. Bij mensen thuis doe ik dat over 
het algemeen voor acht tot veertien 
gasten. Ik serveer het eten uit, 
schenk de wijn in en geef uitleg over 
wat er op tafel staat." 

Vervolgens komt er volgens hem 
het "genietmoment'. „Na de eerste 
hap en slok is het dan even stil. Een 
moment van proeven en ervaren. Ik 
ga altijd even om het hoekje staan 
kijken. Dan hoor je mensen tegen el-
kaar zeggen, jeetje wat is dit? Dat is 
voor mij het genietmoment. Eten is 
echt het smeermiddel om een avond 
leuker te maken. Lekker met andere 
mensen verhalen vertellen." 

Het bereiden van het gerecht gaat 
van het begin tot het eind met aan-
dacht en intuïtie, blijkt als hij begint 
over het uitbenen van kwarteltjes. 
„Dat is echt meditatief werk, heer-
lijk. Dan zit ik te denken hoe ik van 
die karkasjes weer een bouillon kan  

trekken en van die bouillon weer 
een saus kan maken. Ik kan daar 
echt van genieten ja." 

Romantiek 

De passie voor wat de natuur alle-
maal voortbrengt, ontstond al in 
zijn jeugd in Kortenhoef. Met Kiek 
Spaan, de broer van tuinspecialist 
Krijn, was hij veelal op de Korten-
hoefseplas te vinden. „Dan gingen 
we bijvoorbeeld mos zoeken, voor 
de kerststukjes, en gagel. Ik ging na 
de lagere school naar de LTS con-
sumptief in Amsterdam en daar 
leerde ik koken. Dan gingen we met 
een brandertje de polder in en bakte 
ik biefstuk." 

Op zijn vijftiende begon hij met 
het echte werk, in de Turfloods in 
Naarden-Vesting. „Ik kwam daar 
met mijn ouders altijd al eten en die 
wereld met de Franse plattelands-
keuken sprak mij aan. Die roman-
tiek van slakken, paté met augurk-
jes, dat sprak tot de verbeelding. La-
ter kwam ik overigens achter de kei-
harde waarheid, namelijk dat 
kneiterhard werken is", lacht hij vol. 

Sjaan 

Dat merkte hij daarna in de keuken 
van de Oude Smidse, ook in de Ves-
ting. „Sjaan Hilligehekken had die 
zaak met haar broer en zij heeft me 
echt de liefde voor eten en voor de 
gezelligheid aan tafel bijgebracht", 
vertelt hij met warmte. Hij werd er 
ook gelijk voor de leeuwen gegooid. 

„Na de LTS ging ik naar de mavo  

en werkte tegelijkertijd drie avon-
den in de week bij de Smidse. Op een 
dag belde haar broer mij 's middags 
op school op dat ik dringend naar 
het restaurant moest komen. Of ik 
de keuken kon overnemen. Sjaan 
was het zat met hem en had het 
vliegtuig naar Amerika genomen. Ik 
heb toen drie weken de keuken ge-
draaid, als jongen van zestien, ze-
ventien. Je begrijpt dat ik mijn ma-
vodiploma dat jaar niet gehaald 
heb", lacht hij opnieuw. „Maar in 
korte tijd leerde ik wel stressbesten-
dig te zijn, te organiseren en op ei- 

gen benen te staan." 

Van Harte 

Het maakte dat hij in 1986 op zijn 
26ste in de Amsterdamse Harten-
straat met vertrouwen restaurant 
Van Harte begon. Na een turbulente 
tijd in wat volgens hem de grootte 
had van 'een pijpenla', werd hem na 
tien jaar (in 1997) De Goede Gooier 
aangeboden. 

„Dat was toen echt het hol van 
Hakkelaar, heel veel criminelen en 
fout geld. Ze vroegen of ik het wilde 
overnemen. Ik zag wel mogelijkhe- 

den." 
Hij kon er snel zijn eigen stempel 

op drukken. „Ik wilde verantwoord 
koken. Zodat ik trots kon zijn op het 
bedrijf en wat ik serveerde. We 
maakten daarom alles zelf en met 
mijn signatuur. Net  even anders dan 
anderen. Dan wordt het spannend 
voor gasten. Internet bestond nog 
niet, dus het was pionieren met 
eten. In kookboeken zoeken en kij 
ken hoe ze het in andere landen de-
den. Ik denk dat ik wel driehonderd 
kilo brooddeeg in de prullenbak ge-
gooid heb, voordat ik het juiste 
broodje bij het voorgerecht had." 

Gehaktbal 

Doe het goed of doe het niet, is dan 
ook zijn motto. „Ik kook onder meer 
voor de vrijwilligers van het Histo-
risch Festival. Dan draai ik alle ge-
haktballen zelf en zelf maak de tos-
ti's. Mijn vrouw zegt dan, waarom 
haal je dat niet gewoon bij de Sligro? 
Maar ze proeven toch de liefde in die 
tosti en in die gehaktbal. De laatste 
keer zeiden ze, oh Rogier, wat fijn 
dat jij er weer bent. Jij kookt ten-
minste lekker." 

Met een gulle lach concludeert hij 
met zelfspot: „Het is dus eigenlijk 
allemaal zelfverheerlijking." 

Toch lijkt er bij Sluyter geen ego 
bij te zitten. Slechts liefde voor de 
producten waar hij zelf zo van ge-
niet en andere mensen van wil mee 
laten genieten. En doen wat hij het 
leukste vindt. „Ik zou iedereen mijn 
leven gunnen." 

Gelukkigste dorp van Utrecht 

Rogier Sluyter is een van degenen die Vreeland het gelukkigste dorp 
van de provincie Utrecht wil maken. Zondag worden onder leiding van 
initiator Herman Poos in de St Nicolaaskerk in het dorp daarvoor vanaf 
14.00 uur de plannen geïntroduceerd. Na orgelspel van Lieuwe Vis-
scher, zal Ruud Koornstra de geluksrede uitspreken. Koornstra was 
producent van programma's als Lingo en Villa Felderhof en is tevens 
maker van de documentaire 'Het paradijs op aarde begint in Neder-
land'. Daarna is er onder meer een introductiemarkt van de activiteiten 
die komend jaar in het dorp zullen worden georganiseerd om bewo-
ners van jong tot oud te verbinden en in beweging te krijgen. Ook 
Sluyter zal daarbij enkele onderdelen voor zijn rekening nemen, waar-
onder Suppen. 
https://broccori.nl/agenda/introductie-vreeland-het-gelukkigste-dorp-
van-de-provincie-utrecht/  


