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Voorwoord

Voor u ligt het jubileumboek van hostellerie De Hamert. Een boek dat verhaalt van de groei en
bloei van Nederlands eerste hostellerie. Een boek dat bovendien kan worden gebruikt, omdat het
een groot aantal geheimen prijs geeft uit de keuken van De Hamert. De chef-koks Herman van
Ham en Bertus Liefting hebben de aardigste recepten uit de vijftig jarige geschiedenis prijsgege-
ven.

Zonder de medewerking van Roos Grothausen-Salomon, Herman van Ham, Eli Heijs en vele
anderen was dit boek nooit tot stand gekomen. Zij hebben uit hun persoonlijke archieven tal van
waardevolle documenten en uit hun geheugen mooie verhalen opgediept, die dit boek een
speciaal karakter geven.

Het is zoals alles dat te maken heeft met het succes van De Hamert: het is een kwestie van
samenwerking geweest' Een woord van dank wil ik dan ook richten aan allen, die op enigerlei
wijze hebben bijgedragen aan vijftig jaar samenwerking, waarvan het resultaat nu schittert aan
de Maas.

De lezet wens ik veel leesplezier. En als het lezen hongerig maakt, zijn er de receptenkaarten om
op meer dan verantwoorde wijze in de keuken aan de slag te gaan.

Lees en eet smakelijk!

Pieter Smits, patron.
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Getuígenit

Nitto it er groencr ?an ?e tWaat

Wi" uitroort, hi uergeet /aet nict,

WA t/t"irvuart, /teeft /aet niet vergeten,

Em grorrer gruu beataat er nizt.

J.VIE lYerumzu-Buninq
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Wellerlooi. Een nietig stipje op de

landkaart. Een dorp zoals er in het

land zoveel zijn. en waarvan nie-

mand buiten een straal van vijftien,

twintig kilometer zolu hebben

geweten. Als Joep Grothausen en

zijn vrouw Lies Craghs, samen met

hun zoon Jan en diens verloofde

Roos Salomon, er nooit waren

neergestreken, was Wellerlooi
waarschijnlijk altijd dat nietige
stipje op de landkaart gebleven.

Zij bliezen de aloude uitspanning

hotel Robijns nabij het landgoed

De Hamert nieuw leven in. De

Grothausens hebben met hun hotel-

café-restaurant De Hamert, de late-

re hostellerie, Wellerlooi op de

culinaire wereldkaart gezet.

Joep Grothausen - een echte Zuid-

Limburgeq zoon van een kunstsmid

- en zijn Lies - Roermondse banket-

bakkersdochter - waren al gepokt

en gemazeld in het hotel- en restau-

rantwezen, toen ze in 1948 in Wel-

lerlooi neerstreken. Ze hadden de

bekende hotels Wilhelmina en Het

Zwijnshoofd in Venlo bestierd en waren in 1937 naar Amsterdam gegaan om het directeurschap van

het roemruchte hotel Polen aan de Kalverstraat en het Rokin op zich te nemen. Hun zoon Jan was

kort na de oorlog naar zijn geboortestad Venlo teruggekeerd en werkte er in de bar De Postkelder.

Hij had een lief, Roos, met wie hij kennis had gemaakt tijdens de periode dat hij in Maastricht in de

stationsrestauratie werkte.

Toen Jan tijdens een fietstocht in 1948 de uitspanning Robijns ('met zwembad in de Maas', meldt

een wandelgids uit die jaren) bij de voormalige wisselplaats voor trams op het traject Nijmegen-

Hoiel-Coíé-Reslovrcnl Rolrilnr
H.tuc.i

Waí ooit hotel Robijns was,

verandert na dc komst van de familie
G rothaus e n in hote l -re staurant
De Hamert.

Das friihere Hotel Robijns wurde nach der
Ubernahme durch die Familie Grothausen

zum Hotel-Restaurant De Hamert.
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Op l7 juli 1950, gevieren gegeten en

gedronken in De Hamert.
Totale kosten: 22 guden!

Am 17. Juli 1950, zu viert gegessen und
getrunken in De Hamert.
Das alles fiir Hfl 22,00!

Venlo, ter hoogte van het landgoed De Hamert, te koop zag staan, werd ijlings familieberaad gehou-
den. Het resulteerde in de overname van dit enigszins in verval geraakte en door oorlogsschade ver-
minkte bedrijf, dat van oudsher behalve door recreanten ook nogal eens werd aangedaan door
smokkelaars en stropers. Geen wonder: vanuit De Hamert liep een rechte zandweg richting Duitse
grens. En op de honderden hectare natuur aan de overzijde van de weg lag het wild haast voor het
oprapen.

Water was er niet, gas en elektriciteit evenmin. Lies zou de keuken 'doen', Joep was er voor de gas-
ten, samen met zoon Jan. Aan Roos waren ook taken in de keuken toebedeeld, zij het dat haar nog
heel wat vaardigheden bijgebracht moesten worden. Twee kelners werden in dienst genomen. Toen
de eerste van hen - de Brabander Kees V/itte - enkele dagen voor de opening arriveerde, trof hij
overal timmerlieden en schilders aan. Hij begreep niet hoe het gebouw enkele dagen later in een
restaurant kon zijn herschapen. Maar toen De Hamert op die dag in juli de deuren voor de gasten
opende, stonden de tafels met wit linnen gedekt in het gelid, hingen jachttrofeeën aan de muur en
ademde niets meer de stoffige bouwellende van enkele dagen tevoren.

De culinaire kwaliteiten van Lies Grothausen waren onbetwist. Ze had voor haar vertrek naar
Amsterdam in Venlo al naam gemaakt als kokkin, die ook bij feesten en partijen aan huis kookte.
Het ontbreken van enige luxe, zo kort na de oorlog in de van nutsvoorzieningen verstoken herberg,
kon haar niet deren. ,,Als ik maar een fornuisje heb waaraan ik kan koken", riep ze blijmoedig. Dat
fornuis - een echte Ktipperbusch - werd voor de lieve somma van driehonderd gulden bij een tehuis
op de kop getikt.
In een periode waarin het weekeinde nog uitgevonden moest worden - iedereen werkte gewoon op
zaterdag, de jeugd ging op zaterdagochtend nog naar school - en waarin Nederland knokte voor de
wederopbouw, boden het prachtige natuurgebied De Hamert en de heerlijkheden uit de keuken van
de familie Grothausen voor menig gezin een welkome ontspanning. De loop kwam er al snel in.
Met name voor de kleine gerechten - het pasteitje (prijs: een gulden), Russische eieren, champig-
nons op toast en uiteraard koffie met gebak, bestond veel belangstelling. De slagroom werd gratis
van de boerende buren betrokken: de inhoud van gevulde melkbussen die aan de straat klaar ston-
den om door de fabriekswagens te worden opgehaald, werd afgeroomd. Totdat die buren het merk-
ten en een melkbus met kalk vulden. De gasten merkten daar uiteraard niets van. De rieten stoelen
op de terrassen aan de voor- en achterzijde zaten bij mooi weer stampvol, de fietsen van de men-
sen die een tochde maakten, stonden her en der tegen de bomen gestald.

Nederland herrees, en wat ooit als hotel Robijns lichtelijk in verval was geraakt, bloeide op als
hotel-café-restaurant De Hamert. Het begrip hotel moet overigens niet al te serieus worden opge-
vat, want logeeraccommodatie was er nauwelijks. De kamers op de bovenetage werden immers
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goeddeels in beslag genomen door pa

en ma Grothausen, hun zoon Jan en

zijn verloofde Roos, en de statige

kelner Max van der Molen en zijn

vrouw Nellie, die ook intern waren

gehuisvest.

Toch kwamen de gasten al snel van

heinde en veÍre. En in groten getale.

Het waren ten dele oude bekenden

die voor de oorlog al vaker een

bezoek hadden gebracht aan het aan

natuurschoon zo rijke Noord-
Limburg. Sommigen zeilden met hun

boot de Maas op en legden aan bij De

Hamert, anderen kwamen met de bus vanuit de kanten van Nijmegen of Venlo. En de vermogen-

den reisden toen al per auto naar De Hamert. Ze deden zich tegoed aan specialiteiten als biefstuk

De Hamert (met béamaisesaus en een ei geserveerd), rumpsteak diable (met een bijna duivels zwar-

te saus met kappertjes en uiringen) ofaan tafel geprepareerde tartare. Ook dejagers die op het land-

goed aan de overkant van de weg uren zoek brachten met hun geweren, waren geziene restaurant-

gasten. Al moesten ze zich, voordat ze aan tafel schoven, wel eerst omkleden.

Toch was het niet alle dagen feest. Op stille dagen bleef de omzet steken op twintig gulden en werd

het personeel dat al urenlang had zitten dammen, van lieverlee naar huis gestuurd. Toen de

Baileybrug over het kanaal naast De Hamert werd opgeblazen, bleef het puin maandenlang voor de

deur liggen en werd het hotel aan het zicht van de langsrijdende automobilisten ontnomen. Even

dreigde het té stil te worden, maar op drukke dagen, als er feesten en partijen waren besproken,

bood het restaurant een uiterst bedrijvige aanblik en overschreed de dagomzet soms de driehonderd

gulden. Communiefeesten, bruiloften, grote zakelijke diners, Noord-Limburg en wijde omstreken

ontdekten dat De Hamert méér was dan een eetgelegenheid.

Ma Grothausen zwaaide de pollepel zo vaardig dat de roem van De Hamert zich al snel verspreid-

de. Uit hun Venlose tijd hadden de Grothausens bovendien een gastenbestand overgehouden dat

aanzienlijk was. De gasten kwamen maar al te graag terug. Toen zoon Jan in februari 1949 in het

huwelijk trad met zijn Roos, waren de naam en de faam van De Hamert al gevestigd. In ruim een

halfjaar tijd hadden de Grothausens een huzarenstukje geleverd en dat in verre van ideale omstan-

digheden: water moest met heel wat inspanning door de keurig zwart-wit gerokte kelners uit een

Wie per auto kwam logeren in De Hamert,

kon op een gestvrij onthnal rekenen. Links

Joep Grcthausen, daarnaast Jan. Vierde

van links Lies Grothausen

Wer mit dem Aub kam, um in De Hamert

zu logieren, konnte einer gastfreundlichen

Aufnahme sicher sein. Links Joep

Grothausen, daneben Sohn Jan und vierte

von links Lies Grothausen.

Joep Crothausen
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De Hamert, eind jaren veertig

De Ha.mert, Ende der vier:.iger Jahre.

Geweien en andere jachttrofeeën aan de
muun En fraai geclekte tafels. Het interieur

van De Hamert in de heginjaren

Geweihe und andere Jagdtrophtien an der
Wand. Eine festliche TaJè|. Das Interieur

von De Hamert in den Anfttngsjahren..

put worden opgepompt, warm water was er al helemaal niet. De lampen werkten op gas, het for-
nuis werd met kolen gestookt.

Een koelkast moest nog worden uitgevonden en kelner Kees moest in de zomer dagelijks bij de
brouwerij in Arcen vier staven ijs ophalen, die hij achterop de fiets naar De Hamert vervoerde. Die
brouwerij 'De Vriendenkring' was ook de huisbrouwerij en eigenaar van het pand waarin de
Grothausens hun bedriif uitoefenden.

De jonggehuwden Jan en

Roos zaten en lagen niet
stil: eind november van hun
huwelijksjaar werd hun eer-

ste dochter geboren. Ze zou
worden gevolgd door nog
twee zusjes. De inzetbaar-
heid van Roos in de keuken
nam daardoor natuurlijk af,
en de eerste zelfstandig
werkende kok werd in
dienst genomen.

Het werd druk in De
Hamert. niet alleen door het
aantal familieleden dat er
rondliep of -kroop en door
het gestaag groeiende per-

soneelsbestand teen hulp in
de keuken, kelners, afwas-
hulpen, kamermeisjes met
een uurloon van vijftig
cent), maar vooral door de

aanhoudende stroom gas-

ten. Die kozen steeds vaker
niet slechts een gerecht van
de kleine kaart. maar wil-

den ook een volledige maaltijd nuttigen. Ma Grothausen had een schat van specialiteiten die de
menukaaft sierden: de poulet sauté Renard - ooit ontworpen door schoondochter Roos - werd zelfs
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genummerd geserveerd. De gasten kregen er een ontvangstbewijs bij. Het was het topgerecht uit

die dagen: een gebraden kippetje met een gekruide saus met stukjes kalfslever en -nier. Maar ook

tongstrelende gerechten als paling met fijne kruiden en kalfszwezerik met Parmaham en tomaten

waren te krijgen. Soms verwerkt in menu's, waarvan de prijs in het begin van de jaren vijftig nog

ver onder een tientje bleef. Dat alles vergezeld door exquise Franse en Duitse wijnen, die veelal

eveneens voor minder dan tien gulden op de kaart stonden.

Het succes vroeg om meer ruimte. De werk-

lieden traden weer aan, het gebouw ging in

de steigers. De keuken werd uitgebreid, er

kwam volwaardige hotelaccommodatie -

vijf kamers, waarvan enkele met badkamer -

en het restaurant werd uitgebreid. We schrij-

ven 1954 als de jonge, aankomend zelfstan-

dig werkend kok Herman van Ham in dienst

treedt. De Fries van origine was tot op dat

moment werkzaam bij hotel National in
Venlo en voorheen opgeleid in onder andere

De Keizerskroon in Apeldoorn en De

Bovenste Molen in Venlo. Voor een loon

van 85 gulden per week, inclusiefoverigens
het gebruik van een woonhuis in het enkele

kilometers verderop gelegen dorP

Wellerlooi. Plus de bepaling datde22-jaige
Van Ham en zijn vrouw Riek enkele kelners

in huis zouden nemen. Zo werkte dat in die

dagen. Niet alleen de eigenaars van een

bedrijf waren 'met hun zaak getrouwd', ook

hun personeelsleden hoorden volledig bij de

menagerie. Ze werden verondersteld dag en nacht inzetbaar te zijn voor het hotel.

De Venlose carnavalsnachten waren in die tijd al beroemd. Doorzakkende leden van carnavalsver-

eniging Jocus wilden na sluitingstijd van de plaatselijke cafés nog wel eens een hapje verschalken

en dan toog het luidruchtige gezelschap naar De Hamert. Alcoholcontroles bestonden in die dagen

niet, of althans niet op de manier waarop ze nu bestaan. Jan Grothausen, die zelf ook wel van een

feestje hield, liet de gasten binnen en belde kok Herman van Ham na middernacht thuis op. Of hij

Herman van Hant kwam als 22-jarige naar
De Hamert. Na enkele jaren verdrong hij
Lies Grothausen vanachter het fornuis en

werd hij chef-kok.

Herman van Ham kam als 22-jiihriger zu

De Hamerí. Nach einigen Jahren lóste er
Lies Grothausen am Henl ab und wurde

Kiichenchef.
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Het logo van De Hamert werd in Frankrijk
door Jan en Roos Grothausen ontdekt

Das Ingo von de Hamert wurde durch
Jan und Roos Grothausen in

Frankreich entdeckt.

De kaart kreeg een steeds
vrolijker en weeLderiger aanzien.

Auch die Speisekarte wurde immer
schóner

even wilde komen koken voor een stel onverwachte gasten. En Van Ham besteeg zijn fiets en stond
een kwartier later al achter de pannen en boven het verzengende, nachtelijke vuur.
Met zijn inzet en vakmanschap verdreef Herman van Ham 'moeder' Grothausen uit de keuken. In
1956 werd hij chef-kok en al snel bouwde hij een witte brigade om zich heen, die de roem van de
keuken alle eer aan deed. Die bovendien bleef vernieuwen en bleef zoeken naar ideeën, vaak aan-
gedragen overigens door de inventieve en regelmatig in het buitenland op zoek naar inspiratie zijn-
de Jan Grothausen en zijn Roos. Op een van die tochten kwamen ze in een Parijs'eethuis een schit-
terend logo tegen, voorstellende een vrolijke kok aan het werk. Niets wees erop dat de eigenaar van
het etablissement ooit in Wellerlooi zou neerstrijken en het plagiaat zou bemerken. Daarmee had
hotel-retaurant De Hamert zijn uithangbord, logo en handelsmerk: donkergroen op witte achter-
grond; een dampende schoorsteen, een breed lachende kok met in zijn ene hand een grote vork en
in de andere een haas, die hij boven een dampende ketel houdt.

De rol van de oudste generatie, de grondleggers Joep en Lies, raakte langzaamaan uitgespeeld. Al
bond Lies nog een enkele keer de keukenschort voor, met name als er eens buitenshuis - bij voor-
beeld bij kapitaalkrachtige industriëlen - gekookt moest worden. Hun dochter Mia had inmiddels
ook haar intrek genomen in De Hamert. Zij zou in de loop der jaren op vele fronten hand- en span-
diensten verrichten, zoals het te woord staan van gasten, het verzorgen van de ontbijten van de
hotelgasten en het schillen van de vele duizenden kilo's asperges die in het hoogseizoen aan de gas-
ten werden voorgeschoteld. 'Pake'Joep manifesteerde zich vooral met de duimstok in het restau-
rant. Want al snel werd duidelijk, dat De Hamert opnieuw uit het jasje aan het groeien was.
Op een willekeurige zondagochtend schoven veertig taarten de oven in en uit. Abrikoos en appel.
De Duitsers die na het opheffen van de Sperrzone en andere beperkende maatregelen Nederland
weer in mochten en massaal Noord-Limburg gingen verkennen, ontdekten De Hamert en de voor-
treffelijke Kaffee und Kuchen. En uiteraard de weelderige menukaart, die steeds weelderiger werd
en ook een steeds vrolijker uiterlijk kreeg. Een kaart die de gasten mee mochten nemen en waarop
aan de achterzijde vermeld stond dat, als ze dat wilden, een enveloppe kon worden verstrekt (gra-
tis!) voor verzending aan vrienden of familieleden. Public relations avant la lettre!

Over public relations gesproken: wat te denken van de carnavalsstunt in 1958, die de regionale pers
moeiteloos haalde: drie koks met een boomstammetje, met daaraan vastgebonden een wild zwijn.
Jan Grothausen had de navolgende tekst naar de media gestuurd: "Groot was de verwondering van
de chef-kok en zijn helpers in restaurant De Hamert te Wellerlooi, toen daar donderdag een echt
wild zwijn plotseling de keuken kwam binnenlopen. De ever, klaarblijkelijk een lekkerbek die op
goede geuren was afgekomen had geen voor hem slechter moment kunnen uitzoeken. De maesrro
in de keuken wasjuist aan het denken geslagen hoe hij aan zijn reputatie tijdens de carnavalsdagen
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Een gewtngen carnavalsstunt, I 958.

Ein gelturyener Karnevalsgag in i,958

EIERENGARECHTEN
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Onclctrcnatwclh í l.5o
Omclcttc chanpignow 3.OO

Omclette hsm 3 OO

Omclcttc ospctgcs 3.5O

Omclcttc fncs hcrbts 3.5O

Kofietafel (12 tot 14 uur) / 3.50
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nieuwe roem zou kunnen toevoegen. De ruige gast ging prompt aan het vervaarlijke koksmes. ,'Een

ding is een troost, ik sneuvel tenminste voor een goede zaak", knorde hij in zijn laatste ogenblik-

ken."

Het team dat De Hamert opstuwt in de vaart der volkeren, groeit en groeit. In 1958 neemt Kees

Witte, kelner van het eerste uur, afscheid. Er zijn dan al heel wat collega's gekomen en gegaan.

Maar de man die in dat jaar binnentreedt, zal blijven: Kees van Strien, die overigens voortaan als

Cor door het leven zal gaan. Er zijn wel meer personeelsleden met 'huisnamen' getooid. Meestal

omdat de voornaam van een nieuwkomer al op De Hamert voorkwam, omdat een van de aanwezi-

ge familie- of personeelsleden net zo was gedoopt als het nieuwe personeelslid.

Onder leiding van Cor van Strien en met in de gelederen onder anderen de toen al aanwezige Peter

Goossens, zou de zwarte brigade - het team van kelners onder aanvoering van de ober-kelner - zich

in de loop derjaren ontwikkelen tot een vast aanspreekpunt voor de trouwe cliëntèle. Tot een pro-

fessionele groep ambassadeurs van een huis dat steeds meer een naam hoog te houden had. In de

bediening werken in De Hamert is sinds die tijd veel meer geworden dan het uitseryeren van

gerechten, of het bereiden van de befaamde tartare aan tafel. Het werd een voÍrn van klantenbin-

MENU

Pra dc Gibict. Sce Cumbcrlrnd

Conrommê Trcie-fileto

Anguillc a. t U"o* fincs herbcc

ou

Foic de veru Rizotte

Anrnrs eu Klroch

Jt 8.so
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Werken ín De Hamert is meer dan het uit-
serveren van gerechten. Het is ook deel

uitmaken van een hecht team van vriend-
schap. Rechts Jan Grorhausen, midden

Heman van Ham.

Arbeíten in De Hamert ist mehr als nur
das Semieren von Gerichten. Es ist heute

uwl war schon damals eine freurulschttfili-
che Zusammenarheit im Team.

Wijnleverancier Thiessen uit Maastricht is een van de oudste zaken_
relaties van De Hamert, zoals blijkt uit dit overzicht uit 1961. Let op

de prijzen van de wijnen

Weínlieferant Thiessen aus Maastricht, eine der dltesten
Geschtiftsverbindungen von De Hamert. Die Rechnunp datiert aus

l96l - man beochte die Preise!.

ding, inclusief ingewikkelde staaltjes van
kookkunst onder het oog van de gast, zoals het
bereiden van de beroemde schildpaddensoep
Lady Curzon, het flamberen van de crèpes

Suzettes, het trancheren van wild of het fileren
VAN ViS.

De kelner was in die tijd ook degene die het zil-
ver poetste, de eetzaal stofvrij hield en de dag
dus begon in een stofjas, om die pas te verwis-

selen voor de zwarte pandjesjas als de eerste gasten binnen kwamen. En als
die dan gezeten waren, bracht hij de menukaart en de wijnkaart. In de jaren
vijftig al een respectabele lijst, met grote namen als Chàteau Talbot (uit 1924,
prijs: twintig gulden per fles), Cháteau d'Yquem (uit 1949, voor vijfenrwin-
tig gulden), een Clos Vougeot uit 1924 voor twintig gulden, een Hochheimer
Kónigin Victoriaberg uit de Rheingau voor vijftien gulden en een
Champagne Veuve Cliquot voor twintig gulden. De kelder was gevuld met
oude en jonge flessen, die met veel plezier voor de gasten werden ontkurkt.
En een enkele maal ook voor het eigen welzijn van de noest werkende uitba-
ters. want haast zouden ze vergeten zelf te leven waar ze de anderen zo n
mooie momenten in het leven voorschotelden. weest eÍ zeker van dat de
Grothausens leefden. ze vierden op gepaste momenten het leven en wisten
zich daarbij omringd door goede vrienden, die de weg naar De Hamert niet
louter als betalende gast wisten te vinden, maar ook gcnoten van de huise-
lijkheid die er kon heersen. Stef Klein, Martin Duizings, Bertus Aafjes,
Charles Eyck, Funs van Grinsven, grote (al dan niet import) Limburgers die
bij Jan en Roos Grothausen de vloer misschien niet platliepen maar die, als
ze er waren, steevast op warrne vriendschap konden rekenen.

charles Eyck en Bertus Aafjes waren op een goede dag op een reportagereis
voor Elseviers weekblad op De Hamert beland. samen met Jan Grothausen
hadden ze een lange wandeling over het landgoed gemaakt, en voor het diner
wilden beide gasten zich nog even opfrissen op hun hotelkamers. Toen de tijd
daar was om aan tafel te gaan, was charles Eyck onvindb aar. zijn kamer zat
op slot. Was hij in slaap gesukkeld? Was hij onwel geworden? Omdat de
begenadigd schilder doofstom was, viel hii niet te waarschuwen. Een ladder
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werd tegen het raam geplaatst en de kelner die

Eyck meende te moeten gaan wekken, trof hem

druk in de weer met potlood en papier.

Scheppende arbeid had niet slechts plaats in de

keuken van het restaurant, maar ook op de hotel-

kamersl Een Limburgs landgoed in beeld, een

beeld dat spontaan aan Jan en Roos Grothausen

werd geschonken en dat tientallen jaren ingelijst in
het hotel-restaurant heeft gehangen en de omslag

van menukaarten en uitnodigingen heeft gesierd.

De werklieden verschenen opnieuw ten tonele -

we schrijven inmiddels 196l -, nu voor een majeu-

re uitbreiding die van stond af aan de selTe zou

gaan heten. Ook kwam er aan de Maaszijde een

groot overdekt terras, waarop in hartje zomer tot

diep in de nacht werd doorgezakt na een copieus

maal.

Ook werd de keuken vergroot, omdat de brigade

bleef groeien, de apparatuur steeds meer plaats nodig had en de voorraden met het oog op de nog

steeds wassende gastenstroom ook steeds groter werden.

Het jaar t96l is niet alleen om die reden een gedenkwaardig jaar. Toen is het landgoed tegenover

de hostellerie definitief in Nederlandse handen gekomen. Even dreigde dat mis te gaan, omdat

Duitse ontgronders graag eigenaar zouden worden van het gebied. Maar dankzij steun van het

bedrijfsleven en de provinciale overheid, werd de stichting Het Limburgs Landschap in staat

gesteld de honderden hectare Noord-Limburgs natuurgebied aan haar eigendommen toe te voegen.

In de eerste helft van de jaren zestig zal de vermaardheid van het huis een grote vlucht nemen.

Publicaties verschijnen her en der in Nederlandse, Belgische en Duitse kranten en tijdschriften. En

wat ook verschijnt - en dat is voor de faam van De Hamert nog belangrijker - is een ster in de

Michelingids.
Het rode boekje van de Franse bandenfabrikant kent De Hamert in 1962 een ster toe, ofwel een

onderscheiding voor een goed restaurant in zijn klasse. Daarmee vestigt Jan Grothausen voorgoed

een naam in culinair Nederland. Ook de toeloop van Duitse gasten nam in die periode een grote

vlucht. Steeds meer aandacht kwam er van de zijde van de keuken voor de inkoop: niet langer krab

uit blik, maar verse krab moest er op tafel komen. Roos Grothausen ontdekte gigantische hoeveel-
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De dichter Bertus Aaftes liet een vers ach-

ter in het gastenboek na zijn bezoek met

Charles Eyck aan De Hamerl.

Der Dichter Bertus Aafies schreibt ein

Gedicht ins Gàstebuch.
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Jan Grothausen en Herman van Ham
bevestigen de roem van De Hatnen aan de

gevel.

Jan Grothausen wtd Herman van Ham
schlagen die Berilhmtheit von De Hamert

an der Fassade an.

Journalisten op de veiling. Onderdeel
van alweer een publiciteitsstunt van

Jan Grolhuusen.

Joumalisten bei der Spargelversteigerung.
Wieder eine werbliche ldee

von Jan Grothausen-

heden Canadese krab op de horecabeurs in Amsterdam en terstond werd
besloten de hele zending aan te schaffen. Dat dat voor de keukenbrigade - die
inmiddels uit tien mensen bestond - tot acute verwerkings- en opslagproble-
men zou leiden, kwam bij de transactie niet op in de hoofden van Jan en Roos.
Luttele dagen later was een nieuwe huisspecialiteit aan het toch al welluiden-
de assortiment toegevoegd: Patte de crabe d'Alaska, sauces Escoffier, zou
jarenlang een hit voÍrnen op de menukaart. Het vrieshuis in het naburige
Arcen diende maandenlang als toevoerpunt, van waaruit de krabpoten dage-
lijks in afgemeten porties naar De Hamert werden vervoerd.

Welke Limburger houdt niet van asperges? Welke Noord-Limburger heeft
niet iets met asperges te maken? Teelt hij ze niet zelÍ', hij zal ze allicht eens
gestoken hebben (al dan niet voor een goed doel), te koop hebben aangebo-
den of ze voor grote gezelschappen hebben bereid. Natuurlijk vormde deze
koningin der groente ook een hoofdbestanddeel van het aangebodene in De
Hamert gedurende de oogstmaanden mei en juni. Nergens konden ze de deli-
catesse zo vers en begeleid door zoveel aangepaste lekkemijen uitserveren als
in wellerlooi, dat al snel enige roem op dit gebied veroverde. Daar bleef het
niet b1, want Jan Grothausen zou Jan Grothausen niet zijn, als hij van die bij-
zondere status van dit 'witte goud' niet een nieuwe publicitaire topattractie
zou maken.

En zo kwam de verzamelde Nederlandse pers naar wellerlooi, niet slechts om
asperges te proeven maar ook om te velde te zien hoe de boer ze teelt en

steekt (een enkele journalist
nam daarbij zelf het aspergemes

ter hand), welke wijn het best

erbij past en om op de veiling
waar te nemen hoe het dagverse
product onder de klok wordt
gebracht. En ze verlieten
Wellerlooi niet slechts om na te
genieten, maar vooral om eens-
gezind lof uit te dragen over die
prachtige Noord-Limburgse
asperges en dat voortreffelijke
restaurant daar aan de Maas.
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Van die periode af zijn asperges en De Hamert onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij elke nieu-

we editie van de Guide Michelin prijkt bij de specialiteiten van het huis de vermelding '(Mai-juin)

Asperges de Limbourg', naast het wild dat De Hamert, als het maar even mogelijk was, betrok van

de Veluwe. Jaarlijks gin-

gen tientallen kilo's
asperges naar collega-

reslaurateurs in den

lande, naar ver weg

wonende gasten en naar

bekende Nederlanders

die bij wijze van stunt of
eerbetoon een maaltje

uit Noord-Limburg thuis

mochten verorberen. Zo

ook. in 1966, naar het

jonge paar prins Claus

en (toen nog) prinses

Beatrix.
Waar Grothausen de

wijsheid vandaan had, is

onbekend. maar bij de

aspergezending aan

prins Claus schreef hij:
'Gelezen hebbende dat asperges Uw lievelingsgerecht is, willen wij, zijnde hét aspergerestaurant van

Nederland, temidden van ruim 4500 hectare aspergebedden en zelf in het bezit van 2,5 hectare, U en

Uw echtgenote Prinses Beatrix gaarne deze attentie aanbieden en U tevens echt gelukkige pinkster-

dagen toewensen.'

Een jaar later ging er wederom een briefje naar Drakensteyn. Nu met het verzoek in te stemmen met

de naamgeving aan het voorgerecht. Herman van Ham had in zijn keuken een gerecht met koude

asperges bedacht: geen garnalen- of krabcocktail dus, maar een aspergecocktail. En Grothausen

wilde die graag Cocktail Prins Alexander noemen, naar de enkele weken ervoor geboren eerste zoon

Willem Alexander van het prinselijk paar. De kilo's die hij het jaar ervoor had gestuurd, zullen het

paar ongetwijfeld gunstig hebben gestemd bij het geven van toestemming voor de naam van het

voorgerecht. Met de introductie van deze cocktail kwam een publiciteitscampagne op gang die geen

enkel voorgerecht in Nederland ooit heeft geëvenaard en die de Noord-Limburgse asperges in bin-

nen- en buitenland, zelfs tot over de Atlantische Oceaan, een grote naam heeft bezorgd.

Wild, na asperges dé specialiteit van De

Hamert. Jarenlang sierden tijdens het sei-

Toen jachttrofeeën de gevel van het huis.

Wild, neben Spargel die zweite Spezialitrit

von De Hamert. Bis in die siebziger Jahre
wurden in der Jagdsttison die schiinsten

Stiicke ausgestellt.
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Hernuut r'0t1 Hunt htt.fï een

utteLbuur uantul schotel.y nrcI asl?rges
be reitl.

Hermarr tan Ham ist der Initidtor. un:.tihli-
ge r S pa rge I : ube re it u rt gen.

De Alliance Gastronomique

had waarschijnlijk niet
bestaan zonder de inspireren-
de inbreng vanaf het eerste

uur uit Wellerlooi. Samen
met enkele gelijkgestemde

broeders uit het hogere seg-

ment van het Nederlands res-

taurantwezen, gaat Jan

Grothausen in de tweede helÍi
van de jaren zestig rond de

tafel zitten om te bezien of
enlge vorm van samenwer-

king niet kan leiden tot het

nog beter uitdragen van het

product 'tophoreca'. Niet
alleen de behoeÍte aan geza-

menlijke campagnes maar

ook de wens ont te konren tot
samcnwelking bij het werven

en opleidcn van personeel, tot
gezarnenli.jke inkoop en voor-
al tot vecl overleg om te
bezien hoe alles nó_c beter
kan in de restaurants, leidt tot
de oprichting van de Alliance
Gastronomique Neerlandaise,

in 1961 . Het lidmaatschap
van deze club toprestaurants

is voorbehouden aan de eige-
naars van eethuizen, niet aan

de restaurants zelf. Dit om te voorkomen dat een eetgelegenheid na overname door een buiten-
staander en na een wr.yziging van de Íbrmule zomaar lid kan blijven. De Hamert is, ondanks cle wij-
zigingen die zich in de loop derjaren hebben voorgedaan in de directie, steeds licl gebleven. omdat
het huis de formule van het eerste uur -'grenzeloze gastvrijheid in een inspirerende omgeving met
een topkeuken' - ononderbroken trouw is gebleven.
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Elk jaar brengt iets nieuws, en als er niets nieuws komt aanwaaien, bedenkt Jan Grothausen zelf
wel iets. In 1968 - het jaar waarin De Hamert ook nog eens twintig jaar bestaat - is dat'iets'niet
zomaaÍ een kleinigheid maar een naamsverandering. [n het buitenland heeft hij enkele eethuizen

ontdekt, kleine hotels feitelijk, die zich sieren met de aanduiding 'hostellerie'. In Dinant aan de

Maas in België, in Saint Emillion en inAvallon om precies te zijn. De aanduiding hotel is voor deze

etablissementen wat overdreven. Ze beschikken weliswaar over enkele kamers maar de accommo-

datie is van dien aard dat gasten niet worden verondersteld langer dan een of twee nachten te blij-

ven. De keuken is echter in alle gevallen van hoog niveau. Jan Grothausen herkent in deze gele-

genheden zowat alles wat ook De HameÍ te bieden heeft. Hij kruipt weer achter de typemachine,

laat zijn goede vriend en 'perschef Stef Kleijn zijn brouwsel vertalen en stuurt de aldus gecompo-

neerde brieven naar drie hostelleries, met het verzoek ook deze naam te mogen gaan voeren.

Bij de onthulling van de nieuwe naam:

Jan en Roos Grothnusen, samenmet

burgemeester Huyben van de gemeente

B e rgen, w aartoe We lle rlooi behoort.

Bei der Enthiillung des neuen Namens:

Jan und Roos Grothausen gemeinsam mit
dem Biirgermeister ÍIuyben von der
Gemeinde Bergen, zu der Wellerlooi
gehairt.
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De collega's laten hem eensgezind weten dat ze er geen enkel bezwaar tegen (kunnen) hebben.
Eigenaar René Hure van hostellerie De la Poste in Avallon laat in zijn antwoordbrief weten zeer
geamuseerd te zijn geweest door de vraag van Grothausen. Want die deed hem beseffen dat hij
nooit had stilgestaan bij de betekenis en de herkomst van het begrip hostellerie. Terloops laat hij
weten dat Napoleon in l8l5 in zijn huis heeft verbleven. Daarmee wordt het natuurlijk onont-
koombaar om ook aan de Maas in Nederland zo'n huis te hebben. Jan Grothausen besluit zijn hotel-
restaurant om te dopen tot hostellerie. De eerste in zijn soort in Nederland. Daarop treedt wederom
een machinerie van public relations in werking. De halve Nederlandse pers, vrienden en collega's
worden aangeschreven om bij de plechtige herdoop van De Hamert aanwezig Íe zrjn. Niet zomaar
een naamswij ziging maar een die glans krijgt door een vorstelijk déjeuner-dinatoire, met als hoog-
tepunten lucullesvenkel, Maaspaling en wild zwijn.

In datzelfde jaar ontdekt Jan Grothausen in zijn geliefde Frankrijk wederom iets nieuws, namelijk
het bestaan van een club die zich bezighoudt met het uitdragen van de roem van asperges: 'Les
Compagnons de I'Asperge, association folklorique et gastronomique d'Argenteuil'. Daar wil hij
meer van weten en bij het eerstvolgende jaarfeest van deze broederschap - uiteraard in het asper-
geseizoen - zljn er twee Noord-Limburgse erebroeders geïntroniseerd, Jan en zijn vader Joep.

In Wellerlooi is er ook volop werk aan de winkel, want de bouwvakkers zijn weer eens neergestre-
ken op De Hamert. Nu niet om de hostellerie uit te breiden maar om een geheel nieuw initiatief
vorm te geven. Aan de overzijde van de weg stond al enige tijd een wat vervallen boswachterswo-
ning te wachten op sloop. Nu wordt het echter een pannenkoekenhuis, geëxploiteerd door de hos-
tellerie, vanwaar uit ook een deel van de inkoop, de personeelsbezetting en zelfs - bij feesten en
partijen - de complete catering wordt verzorgd. Op twee fronten, met twee verschillende doelgroe-
pen, is De Hamert nu actief. Het mag opmerkelijk heten dat de basisactiviteit, die zich blijft ont-
plooien aan de westzijde van de Rijksweg, op geen enkele wijze lijdt onder het nieuwe initiatief.
Gasten, pers en Michelin blijven onveranderd enthousiast over wat er in hostellerie De Hamen
wordt gepresteerd.

In mei l972haalt Grothausen weer eens de krant. Nu met iets geheel anders: hij heeft personeel
geworven in België en dat schiet bij menigeen in het verkeerde keelgat. In een interview legt hij uit
dat hij ook niet snapt waarom personeel uit de eigen streek zo moeilijk voor een baan in De Hamert
te interesseren is. ,,We zijn toch een bedrijf dat jaarlijks vijf ton aan salarissen uitbetaalt; acht of
negen gezinnen genieten dankzij De Hamert een alleszins waardig inkomen. De animo voor een
baan als restaurantkelner blijft in Nederland werkelijk beneden alle peil. (...) In België heeft men
nog waardering voor het gastheerschap."
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Dat najaar slaat het

noodlot toe: bij een

auto-ongeluk komt Jan

Grothausen om het

leven. Even lijkt de tijd
stil te staan, Nederland

verliest een restaurant-

man in hart en nieren.

De veerkracht van het

hechte team dat hij om

zich heen had gebouwd,

is echter opmerkelijk:
ober Cor van Strien,

chef-kok Herman van

Ham en zijn weduwe

Roos pakken de draad

op waar Jan hem zo

plotseling had losgela-

ten. De echtgenoot van Christianne, de oudste dochter van Jan en Roos, wordt gevraagd ook zijn

bijdrage te leveren aan het voortzetten van Jans levenswerk. Zo komt de dan 26-jarlge Pieter Smits,

tot op dat moment bankemployé te Eindhoven, in De Hamert binnen. Hij krijgt de titel adjunct-

directeur, Roos Grothausen blijft vooralsnog eigenares-directeur. Getweeën geven ze leiding aan

op dat moment 2l personeelsleden. Getweeën moeten ze blijven zoeken naar wegen om topgas-

tronomie onder de aandacht van het publiek te brengen, om gasten te blijven bekoren, om De

Hamert op het niveau te handhaven dat iedereen van dit toprestaurant gewend is. Dat is de eerste

jaren niet gemakkelijk. Na een tweede fataal moment - Pieters echtgenote Christianne komt, ook

bij een auto-ongeluk, in 1974 om het leven - lijkt de opdracht zelfs hopeloos. Een huis dat in korte

tijd zoveel verdriet te verwerken krijgt, dat eigenlijk slechts bloei en vreugde kende, maar dat in

luttele jaren van het ene drama in het andere wordt gestort, dat huis moet wel erg veel veerkracht

hebben om te blijven wat het is. Want, let wel: De Hamert wás Jan Grothausen en iedereen die na

zijn dood en na die van zijn dochter binnenstapte, voelde onbewust mee met de familie- en perso-

neelsleden die achter waren gebleven.

Maar tegelijkertijd toonden die achterblijvers moed, inzet en kwaliteitsbesef. Als moesten ze voort-

durend een hommage brengen aan Jan Grothausen, zo bleven ze presteren. En, het klinkt para-

doxaal, met heel veel succes. De ster van Michelin bleef onveranderd stralen, de gasten bleven

komen. Aan gastvrijheid en plek van vreugde boette De Hamert niets in.

Pieter Smits neemt niet alleen plaats in de

directie van De Hamert na het overlijden

van Tijn schoonvader hij zet ook de tradï
tie voorÍ van het bezoek aan het asperge'

veld.

Pieter Smits iibernimmt nach dem Tod sei'
nes Schwiegervaters nicht nur die Leitung

von De Hamert, er setzt auch seine

Tradition fort, die Spargelfelder persónlich

auízusuchen-
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Elk voorjaar steken de asperges hun koppen weer op. Elkjaar
is er een grote aspergecampagne in De Hamert. Met aparte
menukaarten, met speciale wijnen die goed combineren met
de koningin der groenten. Zoals de Riesling Kónigin
Victoriaberg uit de Rheingau in Duitsland en later de Elzasser
wijnen.
En elk jaar vieÍ De Hamert Kerstmis. Met prachtige menu's
die eigenlijk het visitekaartje van een jaar gastronomische ont-
wikkeling vormen. Herman van Ham heeft steeds zijn handen
vol aan het ontwikkelen van weer nieuwe ideeën voor het
kerstmenu, dat geserveerd wordt tijdens een galafeest dat stee-
vast weken te voren volgeboekt is. De uitnodigingen ervoor
zijn ook hoogstandjes, waar soms weken over nagedacht is.
Roos Grothausen en Pieter Smits zetÍen deze tradities op de
beste wijze voort. Zo blijft De Hamert ankerplaats op mooie
momenten voor de ware genieter. Maar niet alleen De Hamert
is de plek waar liefhebbers zich tegoed kunnen doen aan de
heerlijkheden die Herman van Ham bereidt en die voortkomen
uit de Noord-Limburgse bodem. Want de pr-machine draaitAsperges: niet alleen genieten, maar ook

hard werken. Vooral het schillen ervdn.
Roos Grothausen kan erover meepraten.
En Margriet Smits, die inmidtlels ook nl

duizenden kilo's op haar naam heeft staan.
Op de foto is Mia Grothausen in de keuken

beTig met het edele kary-ei.

Mia Grothausen beim Spargelschdlen, Jrii-
her wie heute alles Handarbeit.

Kerstmenu's door de .jaren heen.

Weihnachtsmenils ilber die Jahre hin.

MENU

Áiguillenes de Crnard
0t

Délices de Zélande

Consommé Coeors d. P"l.;er

Filct de Sole aux fruits de Mer

Dindonoeau róti 
".* M"rrom

Compotc Montreuil

Pouding de Noel 
"r* ff".-"s

Parfait glacé Limbourg

Estiteau de Noël

saunbeoL lumé .her noB a Bettaue
196/ Walluler Rëdêrueg

spebte oig. Abl. I.B.Be.hd

PóLduleu à Ia quue d. kíCd,oa

Foildt tArti.houts larctt àla se&tte
Chtueau le Gand Mdre 1962

potuol

Ehiícët de Mouilos aux eroites tu pin
Ctute@ du Ql@bieLMorpefu t9j9

Pailldè

F.maCê Bde de Qoatonatuft
Vlttage Port 1948

Baratoh tubanés au cdlé aókd

Btriteau de Noël

b Pdt. & .r&e ,oyat
bt tatces E @llier

V.ut. Amiot dry

L .aroit tu lakildêa! du fuq.t d Anocnoc

ut qtdè1|.t d. bro.hêt atz li".s hab.t
Chasagne Monrkhê | Rue ho uê i I 96 l

Cnes PrudhanRa4ónel

Montt liê 19ó6
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vinlagePod 19t)
Ctihs/o.Á ê Co

U tob.ton a|' Ai^ceilb.. Atué

UslÀa dÈ.t



50 JAAR HOSTELLERIE ''DE HAMERT''

onverïninderd door. Asperges duiken opeens op in het Hilton-hotel op Schiphol, in Blokzijl waar

ze moeten wedijveren met asperges uit de Flevopolder, in Den Haag waar minister Hans Wiegel

aanschuift voor een promotiediner en later ook in het Verre Oosten en in de Verenigde Staten. De

vereenzelviging van De Hamert mct asperges is dan een feit. Wie asperges zegt,zegt De Hamert;

wie De Hamert zegt, proeft asperges. Zo ontstaat bij Pieter Smits en twee van zijn collega's van

naburige hotels - Breidenbach in Grubbenvorst en De Grote Waay in Well - de behoefte om samen

de kwaliteiten van de asperges uit te dragen. De Confrérie de I'Asperge Limbourgondië ontstaat en

zal snel uitgroeien tot een gezelschap dat honderden leden telt, uit de restaurantwereld maar ook uit

de handel, de wereld van de telers en 'gewone' liefhebbers. Hun goed besprenkelde festiviteiten

worden om en om in de restaurants van de initiatiefnemers gehouden. En zo stroomt De Hamert

meermalen per jaar vol met publiek dat er eerst niet of hoogst zelden kwam, en dat niet specifiek

voor De Hamert, danwel voor de asperges komt. Maar was De Hamert inmiddels niet bijna syno-

niem voor asperges?

Minister Hans Wiegel van binnenlandse

zaken in 1978 aan de asperges, tijdens een

presentatie in Den Haag. Geheel rechts

Pieter Smits.

Der Innenminister Hans Wiegel ldsst sích

wtihrend einer Prdsentation in Den Haag

im Jahre 1978 die Spargel gut schmecken.

Rechts Pieter Smits.
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Champig,nons: ook lo'n producÍ waar
Noord-Limburg en

De Hamert trots op zijn.

Pilze: ebenfalls ein Produkt, auf das
Nordtimburg *o o" ,"^"" 

i:!,Ï:,:r!i.

Hoewel, gedurende tien maanden van hetjaar - zegnegen sinds de telers kassen hebben, de asper-
gebedden verwarÍnen en onder plastic telen - zijn er geen asperges en zit De Hamert ook vol.
Herman van Ham weet de constante kwaliteit van zijn keuken ook buiten de maanden april-mei-
juni te handhaven. Dan zijn er tal van andere specialiteiten, zoals de paddestoelen die steeds meer
een rol vervullen in de gerechten. Niet verwonderlijk ook, want naast een asperge-proefstation her-
bergt Noord-Limburg ook een proefstation voor paddestoelen. En ook de culinaire mogelijkheden
van deze lekkernij werden over de provinciegrenzen uitgedragen. Andere regionale specialiteiten
die in gerechten worden verwerkt, zijn de speciaal-bieren van de Arcense brouwerij, die na door

eigenaar Skol te zijn afgestoten
door drie brouwers is overgeno-
men. Onder leiding van Toon van

de Reek worden daar prachtige

bieren gemaakt die door Smits en

Van Ham worden omarmd, en die
voor een introductiediner van het
Arcener Mei-bockbier werden
verwerkt in een aspergessoep.

Ook de geitenkaas uit het
Midden-Limburgse Ospel komt
op de kaart. in combinatie met
Mei-bock en Arcener Stoutbier.
En ook Limburgse wijn ver-
schijnt op de kaart. De riesling
van de Apostelhoeve in
Maastricht prijkt naast de opruk-
kende Elzasser wijnen, die de

vanouds stevig op de wijnkaart
verankerde Duitse witte wijnen
verdringen. De relatie met het
befaamde huis Hugel & Fils in

Riquewihr in de Elzas zorgt voor een gegarandeerde beschikbaarheid van topwijnen (de pinot
blanc, de riesling, de Sporen Hugel) die met name met asperges fantastisch harmoniëren.

Als de hostellerie in 1983 het vijfendertigiarige bestaan viert, is dat reden voor een groot feest.
Daarbij is ook aanwezig Margriet Panken, partner van Pieter Smits, met wie hij later in het huwe-
lijk zal treden. Roos Grothausen zit eveneens aan aan het diner, dat wordt bijgewoond door onder
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anderen gouverneur Sjeng Kremers. Die staat in een feestrede stil bij de geschiedenis van De

Hamert, bij de prestaties die geleverd zijn, en bij de betekenis van etablissementen van dit kaliber

voor Limburg. Dat Limburg steeds door 'Hollanders' wordt afgeschilderd als 'het donkere zuiden'

bestrijdt hij ten zeerste, wijzend op het grote aantal Michelin-sterren dat de Limburgse hemel

voortdurend verlicht houdt. Dit feestdiner vormde de opmaat voor zes soortgelijke bijeenkomsten,

die in totaal meer dan duizend gasten naar het huis aan de Maas brachten. Ze deden zich tegoed

aan gerechten uit de historie van De Hamert, waaronder de poulet sauté Renard van het eerste uur

en de befaamde kaasjes uit het net over de grens bij Maastricht gelegen Val Dieu. Dat de gasten zo

massaal aanzaten, zal nieÍ slechts te maken hebben gehad met de kwaliteit van het eten of met de

muzikale omlijsting door Die Flegel - die zich inmiddels mochten tooien met de eretitel 'huisor-

kest' - maar meer met de prijs van het uit vijf gangen bestaande jubileummenu. Die was namelijk

vastgesteld op 7,35 gulden, gelijk het prijsniveau in de begindagen van wat toen nog het hotel-

restaurant was.

In de volgende jaren zalhet accent in De Hamert vooral liggen op het continueren van de kwaliteit

en het verder uitdragen van de faam van de keuken. Want dat de cuisine aan La Meuse tevens

fameuse is, dat staat inmiddels buiten kijf. Natuurlijk in de eerste plaats dankzij de asperges die

langzaamaan de hele wereld veroveren vanwege de gastcolleges die Herman van Ham'all over the

world' verzorgt, en de dagverse zendingen van vele, vele kilo's vanuit de hostellerie. Palm Springs,

Chicago, New York, Kuala Lumpur, Djakarta, San Francisco, Bahrein, Milaan, Peking, noem een

plaats en men heeft er

verse Noord-Limburgse
asperges gegeten. Dat ze

- blijkens een artikel in de

GPD-bladen - in Laren

niet weten hoe ze met

asperges om moeten

gaan, wijt Pieter Smits

aan de 'Haagse ziekte'.

..Je moet asperges op ztjn

Limburgs schillen, royaal

dus. En niet op zijn
Haags." Dat schillen
gebeurt in De Hamert

sinds jaar en dag door de

'vrouwen achter de scher-

0 b"sfetàe àcoriuisf
6e[ qerectrtdot áls de
meeá+q€jr@.rde speio-
Íiteit rnÉ oàze kÊulí€nhldt:

?""t t Sduld W.
Dat rr.los,- ols rrrgidat ze$
zo z@qen moqen-een
Voort ÉÍfe Íti fas 

-Keu9.

W éé* U.ac'tt de q,oo'ggst

Oo9,diê deze c:ioede,
Ínvat Írad?

oa DtRÉCTtÊ r,a,.

de flAfiERT.

HOTEL-REsÍAURAI{T,,!E HAMEN.r.

RIJKSWEG NIJMEGEN.VENLO 047G1260

Bij de jubileumviering in 1983, als De

Hamert 35 jaar bestaaL worden nostalgi-

sche gerechten g,eserveerd tegen nostalgï
sche prijzen. De klassieker poulet sauté

Renard, jarenlang genummerd op-gediend,

prijkt weer op de kaart.

Zum 3|-jiihrigen Bestehen in 1983 wurden

nostalgische Geichte zu nostalgischen

Preisen serviert. Der Klassiker' Poulet

sauté Renard', jahrelang Nummer eins auf
der Karte, stand wieder an erster Stelle.
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Roos Grothausen begroet koningin Beatrix
bij aankomst in De Hamert. Links Pieter

Smits, in het midden Margriet Panken,

zijn late re echtgenote.

Roos Grothausen begriisst ihre Majesttit
Beatrix beí ihrer Ankunft in De Hamert.

Links Pieter Smits, in der Mitte Margriet
Panken, seine spiitere Ehefrau.

men': eerst Roos en Mia Grothausen, nu jaagt Margriet Smits - al dan niet geassisteerd - zo'n zes-
duizend kilo asperges per jaar erdoorheen. De Hamert schroomt niet zijn gasten alle stadia van de
aspergeteelt te tonen. In het hoogseizoen gaan autobussen vol restaurantgasten mee naar de bedden
om kennis te maken met teelt- en oogstwijze.

Er is echter meer, veel meer dan asperges alleen. Met tal van andere specialiteiten van het huis ver-
overt de sterrenzaak een grote reputatie: De foie d'oie comme chez nous blijft onovertroffen, wild-
gerechten in allerlei variëteiten, Limburgse forel 'en papilotte', zwezerlk met morillesaus, tal van
champignoncreaties, het kan allemaal niet op. Om al dat goede voor een breed, en wellicht wat min-
der draagkrachtig, publiek bereikbaar te maken, verschijnen kookboeken van de hand van Hamert-
vriend wiel Basten, waaraan van Ham een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

In 1984 heeft Noord-Limburg
hoog bezoek. Hare Majesteit
koningin Beatrix opent op 24
augustus schouwburg De
Maaspoort in Venlo. Ter gele-
genheid daarvan brengt ze ook
een bezoek aan enkele plaatsen
ten noorden van deze stad.
Omdat ook een koningin moet
eten en omdat Limburg haar op
koninklijke wijze wil ontvangen,
wordt De Hamert gevraagd een

lunch aan boord van het motor-
schip De Geulvallei te verzor-
gen. En zo stapt Beatrix op die
zonnige dag eerst het spic en

span ogende restaurant binnen
om na een korte wijle - waarin
het Pieter Smits lukt haar een

handtekening in het gastenboek te laten zetten - in de tuin aan boord te gaan. De tijd van het voet-
veer naar Blitterwijck lijkt teruggekeerd, alleen is het nu voor een enkele, heel bijzondere gele-
genheid dat er een aanlegsteiger bij De Hamert ligt. Onder leiding van gerant Cor van Strien krijgt
Beatrix paté en mousse volgens traditionele receptuur, kervelsoep, Limburgs graankuiken en een
ij sdessert voorgeschoteld.
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Als in 1986 voor de vijfentwintigste keer de Guide Michelin verschijnt met een sterrenvermelding

voor hostellerie De Hamert, is dat reden voor een niet gering feest. Vijfentwintig jaar een ster

koken, hoeveel Nederlandse keukenmeesters kunnen dat chef Herman van Ham nazeggen? Een

spcciaal erecomité met bekende Noord-Limburgse vrienden van De Hamert organiseert een diner

waaraan 130 gasten aanziÍten, onder wie prinses Christina en haar echtgenoot Jorge Guillermo.

Pieter Smits, die inmiddels eigenaar is geworden van De Hamert, krijgt van de vrienden een schil-

derij aangeboden. 'Huisaalmoezenier' Thei op 't Veld leidt de maaltijd in met zijn lijfgebed: ,,Heer

zegen deze spijs, langer wachten is niet wijs. Laat ons nu maar snel beginnen, want het rammelt

zo van binnen." Daags na het feestdiner schuiven opnieuw eregasten aan, nu van een ander kali-
ber: de vijfenzestigplussers uit Wellerlooi zijn dan te gast voor een (zoutarme) lunch.

---F\ -:-
---=.----------:

Déiouner dinatoire
ter gelegenheid van het stÍeskbezoek door

HaÍe Majesteit de Koningin

aan Noord-Limburg op 24 augustus 1984

'ffil

ffi
:

aangeboden door het College van
Gedepute€rde Staten van Limburg

aan booÍd van hel m.s. 'Geul%llei'
vaÍend op de Maas

van Wêllerlooi naar Venlo

in gezelschap van de burgemeesteF ên
de plaabveruangende buígemeesteÍs
van de Noord-Umburgse gemeenten

In de tuinen vdn De Hamerl. Gouvemeur

Sjeng Kremers begeleidt de mnjesteit.

Im Garten von De Hamert. Gouverneur
Sjeng Kremers begleitet ihre Maiestiit.
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Weer een lid van het koninklijk huis op
bezoek. Nu zit prinses Christirut, samen

met haar toenmalige echtgenoot
Jorge Guillermo, ean aan het diner ter

gelegenheid van 25 jaar ster in de

Guide Michelin.

Weder ein kóniglicher Besuch in De
Hamert: Prinzessin Christina mit ihrem

e hemali ge n Gemahl, J o rg e G ui le rmo,

anliisslich eines Festessens zum
'25 Jahr-Stern' im Guide Michelin.

In het najaar van 1986 krijgt Herman van Ham uit handen van de voorzitter van de Alliance
Gastronomique Neerlandaise, Jaap Klosse van de Echoput in Apeldoorn, de Escoffierprijs. Hij is
de eerste chef-kok aan wie deze hoogste culinaire onderscheiding ten deel valt. Klosse roemt Van
Ham niet slechts om zijn voortreffelijke kookkunst maar vooral ook om zijn gaven als leermeester.
Uit de school van Van Ham stammen grote koks als Kees Helder (Parkheuvel in Rotterdam), Jan
Vossen en Paul Vorstermans (die zelf als leraar aan de Haagse hogere hotelschool ook hele gene-
raties horecavooÍrnannen en -vrouwen heeft afgeleverd).

In datzelfde jaar, ook ter gelegenheid van 25 jaar ster, verschijnt het feestboekje 'Langwerpig met
een Eetbaar Puntje' met citaten uit de gastenboeken en met een reeks succesrecepten. Het wordt
gepresenteerd tijdens een volgende ongelooflijke gebeurtenis: een 2S-gangendiner. Deze
'Conférence Mangeante' zal langer duren dan gepland, namelijk van vijf uur 's middags tot half vier
's nachts. De 120 gasten werden niet slechts op ongelooflijke hoeveelheden voortreffelijk eten (oes-
ters, patés, kreeften, kaviaar, zalm, kwartels, asperges - in november, aangevoerd uit het Afrikaanse
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Burundi! -, hazenrug,jonge duif, kazen en desserts) onthaald, maar ook op inleidingen door onder

anderen de cardioloog prof. Frits Meijler (die zelf graag een vorkje wegprikt en die niet inziet waar-

om dat ongezond zol ztjn) en communicatie-hoogleraar Stappers. Werd het eten hem te machtig,

of schertste de gast die na achttien gangen verzuchtte 'We zijn Franeker gepasseerd', als ware de

eetmarathon de Elfstedentocht. In tien uur tijd waren aan de tafels in totaal onder meer acht Texelse

lams-, vijfentwintig hazen- en zes hertenruggen, vijf kilo snoekbaarsfilet, acht kilo ganzenlever,T5

duiven, dertig palingen, vijftien kilo Europese kreeft en zestig liter saus genuttigd. Dat alles werd
'weggespoeld' met22O flessen wijn. V/ie in het land meende dat goed eten en plezier maken niet te

combineren zijn, wist van toen af dat dat even anders ligt, zeker in Wellerlooi. De eetmarathon had

landelijke publiciteit gekregen, waarbij het accent van de artikelen lag op het vrolijke verloop van

deze eetconferentie.

In 1988 wordt het veertigiarige

bestaan gevierd met een zeven-

gangendiner waarin zuringsoep
(naar een recept van 'oma Smits'),

zalmsoufflé en kalfshaas met

shii-take een vooraanstaande rol
spelen. Het zal het laatste grote

jubileumdiner zljn dat onder lei-
ding van Herman van Ham wordt

bereid, want aan het eind van dat
jaar neemt de keukengrootmees-

ter afscheid als chef. Hij treedt op

57-jarige leeftijd vervroegd uit.

Bij die gelegenheid wordt hem

een drukbezochte receptie aange-

boden. waarop tal van prominen-

te gasten van De HameÍ, journalisten en oud-leerlingkoks een schier eindeloze rij van felicitanten

vorÍnen. Hij ontvangt uit handen van burgemeester C. Klaverdijk van Bergen - waar Vy'ellerlooi

onder ressorteert - de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Een van de

grote fans van Herman, de trouwe Hamert-ganger Eli Heijs, merkt in zijn afscheidsrede op dat Van

Ham zich in zijn loopbaan gelukkig niet heeft laten meeslepen door de mode van de nouvelle cui-

sine met haar kleine porties, haar ban op boter en room en haar voorkeur voor de presentatie boven

de inhoud van het gekookte. ,,Herman liet zich in dit alles niet meeslepen en met de bedachtzaam-

heid van de noorderling maakte hij van de nieuwe ideeën gebruik om kleine veranderingen aan te

Httogspanning in de keuken.

Hoe eer je een kok die afscheid neemt,

beter dan door bij hem te gaan eten?

Hochspannung in der Kíiche.
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Van links naar rechts: Bertus Liefting,
opvolger. Herman van Ham, gedecoreerd.

Cor van Slrien, kort voor ziin afscheid.

Von links nach rechts: Bertus Liefting,
Nachfolger; Herman van Ham mít Orden

und Cor van Strien kura vor sernem

Abschied.

brengen. Hij praktiseerde
de filosofie van de beroem-

de Fernad Point, de leer-

meester van onder anderen
Bocuse, Chapel, Troisgros
en vele anderen:
'Kookkunst is geen vast-

staande formule. maar met

de grondbeginselen mag

niet geknoeid worden'. De
juistheid van deze uitspraak

bevestigde Herman met
zijn onvoorstelbaar heerlij-
ke sauzen." In dezelfde
feestrede haalt Heiis Point

nog eens aan: ,,Als Point naar een onbekend restaurant ging, vroeg hij voor het eten of hij de kok
kon ontmoeten. 'Als die dun is, weet ik dat het eten niet zo best zal zijn. Als hij dun en treurig is,
kan ik beter wegwezen.' Voordat je echter een magere man foutief beoordeelt, moet je eerst weten
of hij vroeger niet dik geweest is. Van Herman weet ik dat niet. Maar, Herman, mocht je niet dik
zijn geweest, dan zou ik me dat niet zoveel aantrekken, want momenteel wordt op drie-sterrenni-
veau de scepter gezwaaid in 'La Pyramide de Point' door de zeeÍ mageÍe Thivard."
Bertus Liefting, evenmin Limburger van oorsprong als Van Ham, neemt de leidende rol in de keu-
ken van De Hamert over. Hij zal in de loop van de jaren - voortbordurend op de tradities van De
Hamert - een geheel nieuw scala van gerechten aan de schier eindeloze reeks van specialiteiten toe-
voegen, daarbij internationale culinaire trends nauwlettend in het oog houdend.

'Weer komen de bouwers. In de jaren tachtig is de toeloop naar De Hamert groter dan ooit en stijgt
de behoefte aan aparte feest- en vergademrimtes. In 1989 wordt het overdekte tenas bij het restau-
rant getrokken en verrijst er aan de Maaskant een nieuw, halfrond terras. Ook de keuken wordt fors
verbouwd en het'café'bij de entree van de zaak ondergaat een facelift. De verschillende eetruim-
tes kunnen door middel van schuifdeuren worden afgescheiden, waardoor gezelschappen van uit-
eenlopende omvang in beslotenheid bijeen kunnen komen. Even lijkt het erop dat her hele bouw-
plan - kosten een miljoen gulden - niet door kan gaan, als Rijkswaterstaat de werkzaamheden stil
laat leggen. Het terras ligt volgens de dienst in het winterbed van de Maas en zal een goede stro-
ming van de rivier bij hoog water onmogelijk maken. Door het plan aan te passen en het terras op
palen te bouwen, wordt de controverse in de kiem gesmoord en kunnen de bouwvakkers hun werk-
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zaamheden voortzetten. Op I maart 1989 wordt het restaurant feestelijk heropend met een diner

waarbij de eerste asperges van het seizoen op tafel verschijnen. Eregaste tussen 150 anderen is echt-

genote Ria van minister-president Lubbers, die al vaker in De Hamert is geweest en die zich daar-

bij heeft ontpopt als een ware lieftrebber van de Limbourgondische gastvrijheid.

Op I september zwaaien de staf en het gastenbestand een tweede grootheid van vele jaren, ober-

kelner Cor van Strien, uit. De maïtre, 58 jaar jong, heeft er dan dertig dienstjaren aan de Maas opzit-

ten. Hij heeft zich in die periode zozeer vereenzelvigd met het begrip gastvrijheid, dat de gasten -

van wie velen hem als vriend beschouwen, de Duitse gasten noemen hem steevast Herr Cornelius

- yrezen zich na zijn vertrek niet meer thuis te voelen in het restaurant. Bij zijn afscheidsreceptie

krijgt hij uit handen van chef-kok BeÍus Liefting een oud gedeukt pannetje. Daarmee waren in het

verleden wat streken uitgehaald door Lieftings voorganger Herman van Ham. Streken die exem-

plarisch waren voor de rivaliteit die eertijds heerste tussen keuken en bediening, tussen witte en

zwarÍebrigade. De grap met het pannetje (gevuld met gecaramelliseerde appeltjes) kwam erop neer

dat het op drukke, turbulente dagen, als ook bij de kelners wel eens de stoppen doorsloegen, gereed

stond op de oven. Pakte een kelner het beet, dan verbrandde hij zowat zijn handen, want het hand-

vat was ongeveer net zo heet als de bodem.

Bij het 'uitverkoop-diner'dat vooraf ging

aan de verbouwing van 1989 nam Mattre
Cor van Strien de accordeon ter hand.

Stemming! Voor hem uit gaat Hubert
Hendriks van huisorkest Die Fleeel.

Wàhrend des'Ausverkauf-Êssens', welches

dem Umbau 1989 vorausging, nahm

Maítre Cornelius van Slrien selber das

Akktrdeon in die Hand. Stimmung!
Vor ihm geht Hubert Hendriks vom Haus-

orcheste r' Die Flegel'.
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l9E9: De toenmalige ober-kelner Cor van
Strien en de man die nu de zwarte brigade

leidt: John Rlthengatte r

1989: der ehemnlige Maïtre d'Hotel Cor
van Strien gemeinsam mit

Sjon Rothengatter, der heute die schwarTe

Brigade fíihrt.

En weer kwamen de werklui

Und wieder kamen die Handwerker,

Het vertrek van de twee cory-
feeën heeft een naar gevolg: in
de Guide Michelin van 1990 is
de ster verdwenen. De discussie
over de voor- en nadelen van
zo'n ster van Michelin laait weer

op. Een debat dat nooit zal eindi-
gen. Voorstanders zeggen dat
zo'n ster de verdiende beloning
is voor hard werken, dat er veel
publiciteit en dus klandizie aan

over te houden valt en dat de

wereldwijde erkenning iedereen
die er zijn stinkende best voor doet, streelt. Tegenstanders roepen dat de ster een geweldige druk
op het personeel legt, dat de controles door Michelin ondoorzichtig zijn en de oordelen onvoor-
spelbaar. Pieter Smits heeft nooit onder stoelen ofbanken gestoken dat het verlies van de ster geen
wereldramp betekende voor De Hamert. Net zo min als hij wakker lag en ligt van het oordeel dat
jaarlijks met sappige details verschijnt in het blad Lekker. Ook daar wordt in horecakringen heel
wat op afgedongen, met name door de anonimiteit waarmee de rapporteurs hun werk doen.

En weer betreden werklui De Hamert. Nu hebben Pieter en Margriet besloten de hotelaccommo-
datie fors te renoveren en vooral uit te breiden. Een compleet nieuwe vleugel aan de zuidzijde van
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Begin jaren vijJiig - Beginn der.fíinfziSer Jahre.

Eind jaren tachtig - Entle der achtziqer Jahre

Medio jaren zestig - Mitte der sechziger Juhre

Eind jaren negentig - Ende der neunziger Jahre

er
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het bestaande bedrijf moet straks tien kamers herbergen. Te vaak schrokken gasten van de kwali-
teit van de kamers in het 'oude' hotel. Om te slapen wellicht voldoende, om te verblijven toch wat
achterhaald door de tijd en het wensenpakket van de gasten, die steeds meer luxe gewend waren.
De nieuwbouw in twee lagen telt tien uiterst luxe en ruime kamers, suites als het ware, met uitzicht
op de Maas of de Rijksweg. Met een badkamer met bubbelbad, met een apart toilet, grote balkons
en verder ook van alle moderne gemakken voorzien. Ook de restaurantruimtes worden uitgebreid
en tenslotte wordt een nieuw element aan de zaak toegevoegd: café De Famfaar. Daarmee ziet
Pieter Smits een jongensdroom in vervulling gaan, want eigenlijk doet hij niets liever dan op z'n
tijd een pilsje tappen.

Voordat het hotel in mei 1993 wordt geopend, nodigt Pieter enkele familieleden uit om 'proef te sla-
pen'. Na een smakelijk etentje besluit een deel van het gezelschap nog een afzakkertje te nuttigen
in café De Sport, waar Pieter wel vaker late gasten mee naartoe troonde. Als ze terugkomen en via
de hotelingang het pand betreden, blUkt de toegangssluis niet naar behoren te werken. Het gezel-
schap zit opgesloten tussen de buiten- en de binnenschuifdeur. Aanvankelijk leidt dat tot hilariteit
bij het groepje. Maar als ze beseffen dat het niet eenvoudig zal zijn snel uit de benarde positie te
raken, ontstaat paniek. Temeer omdat menigeen na wat biertjes in de kroeg kampt met een over-
volle blaas. Roepen verandert in schreeuwen en gillen. Kloppen op de glazen deuren verandert in
luid gebons. Als de eersten mismoedig worden, wordt een van de familieleden die niet mee geweest
is naar het café, wakker en is de redding nabij. Sindsdien heeft de toegangssluis overigens perfect
gefunctioneerd.

Leven aan de Maas, is leven aan het water. In hoeveel publicaties - inclusief de Michelin-gids - is
de ligging van De Hamert niet bejubeld. Het voortkabbelende water, de zilveren sliert die zich
bochtig door het landschap slingert, de schepen die aan het oog voorbij varen. Het uitzicht is ver-
stild en levendig tegelijk, het is een voortdurende idylle. Totdat het noodlot roeslaat en de Maas bui-
ten haar oevers treedt. Dan is leven aan de Maas leven ín het water.
Het snel stromende water kan dan verwoestend toeslaan, dringt eerst tuinen, dan terrassen en ten-
slotte huizen binnen. Zo geschiedde ook in de loop der jaren vele malen bij De Hamert. Soms bleef
de schade beperkt tot een laagje water in de wijnkelder, maar meerdere keren was de hostellerie
voor gasten onbereikbaar, stond de restaurantvloer blank, viel de stroom uit en dreven de wijnfles-
sen door de kelders. Per decennium komt het wel een keer of twee, drie voor dat de Maas voor pro-
blemen zorgt. In 1993 sloeg de rivier zo genadeloos toe dat de schade groter was dan ooit.
Het kerstdiner moest worden afgezegd, een ongelofelijke domper zo kort nadat het hotel was geo-
pend, de nieuwe restaurantruimtes in gebruik waren genomen en dus het aantal reserveringen gro-
ter zou zijn dan ooit. Zoiets komt hard aan, niet alleen bij de staf van De Hamert, maar ook bij rela-
ties en gasten. De 'watergrens' ligt in De Hamert op 16 meter en 65 centimeter boven Nieuw
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I)oor de decenniu heen is

De Hamert v'ele malen geíeisterd door
Iung Maustt'tiler.
Een itlt'llische aunhlik, maar een nacht-
merrie voor de betrokkenen.

Aber die Juhrzehnte ist De Hamert viele
Male dur<'h tlas Maasfutchwasser heimge-

sttt'ht vrsrtlen.

Ein idl'llischer Anblick, fiir die Betroffenert
jedoch ein AIptraum.

Amsterdams Peil, met kerst 1993 werd l6 meter en 98 centimeter gemeten. Dat is genoeg om niet

alleen de kelders, maar ook de restaurantvloer onder water te zetten.

Opnieuw kwamen er werklieden, nu om te herstellen. Dat gebeurt met voortvarendheid. Op 28

februari I 994 kan alweer een groots diner plaatshebben, aangeboden door de afdeling Limburg van

Horeca Nederland aan de collega's die met 'de voeten in het Maaswater' hebben gestaan.

Nog geen elf maanden erna is er opnieuw leed. Weer slaat de Maas genadeloos toe. In januari 1995

- iets meer dan een jaar na de kerstramp dus - wordt l7 meter en 9 centimeter boven N.A.P. geme-

ten. Het stroomgebied van de Maas wordt tot rampgebied verklaard. Speciale commissies worden

ingesteld om de schade op te nemen, voorstellen te formuleren om ondernemers schadeloos te stel-

len en te zoeken naar mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Voor De Hamert niet minder

rampzalig. De zaak moet dagenlang op slot. De wijnkelders staan vol met water. De Clos Vougeots

drijven tussen de gewelven, de flessen Chàteau Pétrus uit l96l verliezen hun etiket. Als de balans

wordt opgernaakt, zijn tientallen grote flessen anoniem geworden. Zonder ze te openen valt niet op
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Hoog water: Pieter Smits zoekt een veilig
heenkomen op een omgekeerd kratje.

Hochwasser: Pieter Smits sucht Zuflucht
auf eine Bierkiste.

te maken wat erin gezeten heeft.
De vraag is vervolgens of het

allemaal na zo'n bad nos wel
drinkbaar is...

Ministers, Kamerleden, hoge
ambtenaren, persvertegenwoor-

digers uit binnen- en buitenland
spoeden zich tijdens en na de

wateroverlast naar Wellerlooi.
Zodra het weer even kan. zijn ze

welkom in De Hameft. En ze

blijven er komen, onoer meer
om de werkzaamheden van de
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Commissie Watersnood Maas in 1995 op gepaste wijze af te sluiten. En die drijvende wijn? Die is,

met veel gevoel voor theater en relativering, ontkurkt op een avond waarop de verrijzenis van De

Hamert werd gevierd met trouwe gasten en andere vrienden. En met een loterij. Voor tien gulden per

fles konden deelnemers lootjes kopen. Per fles een lot. Wijn niet drinkbaar meer? Pech gehad! Een

voortreffelijk op dronk zijnde Cos d'Estoumel uit 1978? Mazzell Dat het om een Cos d'Estournel

ging, wisten de aanwezigen pas nadat onder veel spanning de fles ontkurkt was en de tekst op de

kurk uitkomst bood over de herkomst van de wijn. Het werd een van de vele avonden waaÍop lou-

ter vreugde heerste aan de Maas.

De laatste jaren van het millennium schieten voorbij. De staf verandert van samenstelling' John

Rothengatter neemt de leiding over de bediening over, Lambert Janssen is alweer jarenlang somme-

lier en de komst van de jongste telg van de familie der grondleggers, Maurice Smits, betekent de

intrede van de vierde generatie in dit onverwoestbare familiebedrijf.

De Hamert blijft een groot aantal tradities trouw.

Het gans eten met Sint Maarten (op I I novem-

ber) de sluitingsdag van het aspergeseizoen op

24 juni (Sint Jan), het wildseizoen' Er komen

ook'nieuwe tradities' bij, zoals kreeftenfestivals

die in samenwerking met de collega's van de

Alliance Gastronomique Neerlandaise worden

gehouden.

Eli Heijs, inmiddels uitgegroeid tot vriend van

het huis, aspergeridder en vaste feestredenaar bij

feesten en partijen, geeft de gevoelens van de

vaste gasten weer tijdens zijn feestelijke rede-

voering bij de aanvang van het vijftigste

bestaansjaar, op 16januari 1998. In een alweer

vemieuwde Hamert: ,,Er gebeurden dingen in

een tempo dat voor ons gasten nauwelijks bij te

benen was. Dat veranderde ons in makke scha-

pen die achter Herder Pieter aanholden.

Er waren diners, met en zonder proeverijen.

Er waren diners voor de opening en sluiting van

seizoenen. Deels echte seizoenen, zoals het

asperge- of het wildseizoen, deels seizoenen

ontsproten aan de fantasie van Pieter. Er waren

en zijn nu nog Limburgse avonden, het 35- en

Een Cos d'Estournel 1978? Hoog water

werkt verwoestend op etíketten. Een hilari'
sche loterij was het gevolg.

Ein Clos d'Estountel 1978? Das Etikett

hat das Hochwasser genommen. Die
Folge: eín Meníi mit Uberraschungswei'

nen.
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Het huidige, net voor de aanvanp van het
Iustrumj aa r vernie uw de, int e rie u r

Das heutige Interieur

40-jarige bestaansfeest (van 37t lz jaar ben ik niet zeker). Waar is het in godsnaam mogelijk dat gas-
ten van een restaurant ztch veÍzamelen in een club Vrienden om een jubileumdiner te organiseren
ter gelegenheid van 25 jaar ster? Waar is het mogelijk om dat later ook nog eens te vieren met een
25-gangendiner van 's middags vijf tot 's morgens vier uur? Pieter organiseerde een veertien dagen
durend afscheid van Herman van Ham onder het motto'hoe neem je afscheid van een kok? Juist...,
door bij hem te gaan eten!' Hij vierde het begin en einde van watersnoden. Hij introduceerde spe-
ciale cheques voor lunches en diners en vertelde ons dat het loten waren uit de loterij. Als pieter
eens geld te kort kwam, organiseerde hij weer een systeem waarbij we het eten voor een jaar voor-
uit moesten betalen. Het was een toegift dat we nog zelf mochten bepalen WAT we aten en op welk
tijdstip. Het was een enerverende tijd. En om vooral niet te laat te zijn, en erbij te horen, vielen we
over elkaar heen om ons geld in de offerblokken bij De Hamert te deponeren."

Ter gelegenheid van het 5O-jarige bestaansfeest ontving gouverneur Berend baron van Voorst tot
Voorst in het vernieuwde restaurant een goudkleurige jubileumdas. Daarmee bleef hij geheel in lijn
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met de traditie, want al zijn voorgangers waren ln

het verleden graag geziene gasten in Wellerlooi.

Een van de hoogtepunten van de viering van het

tiende lustrum was een diner van vijftig (50) gan-

gen, waarïnee een record werd gevestigd voor het

Guiness Book of Records. Op I april (!) 1998 scho-

ven vijftig gasten rond het middaguur aan voor een

lunch-diner dat tot tien uur's avonds zou duren,

naar verwachting althans. Maar de beproeving viel

mee. Na zeven uur kwamen de gasten allemaal

heelhuids van tafel en kon notaris Hans Koch uit

Den Haag melden dat de recordpoging geslaagd was. De Hamert zou De Hamert niet zijn als daar-

mee een punt was gezet achter de feestelijkheden. Die duren het helejaar voort. En ook daarna den-

dert de feesttrein onophoudelijk verder. En de feesttrein zal blijven voortdenderen. Vijftigjaar top-

gastronomie in De Hamert, vijftig jaar topgastvrijheid: het vraagt om nog eens vijftig jaar.

En de feesttrein dendert onverminderd

verder..

IJnd es wird gefeiert, gefeiert, gefeiert ...

Het complete team derverwenners,
januari 1998

Das De Hamertteam zu Beginn des golde'

nen J ublilàumsjahres I 998
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Vrienden over De Hamert

Eckhard en Marion Dappen komen uit het Duitse lfuefeld, zo'n zeventig kilometer van Vy'ellerlooi.

Sinds jaar en dag zljn ze vaste gast in De Hamert, ze kennen het hele keukenrepertoire en zijn

steeds blij verrast als er weer een nieuwe creatie op de kaart verschijnt. Enze zien uiteraard jaar-

lijks uit naar het moment waarop de asperges (de 'Spargel') uitgebreid gevierd gaan worden. Want

vieren kunnen de Dappens als de besten. Ze vieren vrijwel elk feestje van De Hamert uitgebreid

mee, het maakt ze niet uit of het in Zuid-Limburg wordt gevierd of dat het gaat om een maaltijd

van vijftig gangen. Met recht vrienden van De Hamert dus: ,,Het is de vriendschap die je steeds

weer ervaart. We zijn ons hier in de loop der jaren erg thuis gaan voelen. Voor het eerst kwam ik

hier in de jaren vijftig, toen gingen we ook naar andere restaurants hier in de buurt. Maar uiteinde-

lijk zijn we aan De Hamert blijven vastplakken. De manier waarop ze je ontvangen en de kwaliteit

van het gebodene zijn een mooie combinatie. Van Strien was een meester in gastvrijheid, hij heeft

zijn kunst goed overgedragen aan de jonge garde. En wat de gerechten betreft, die zijn echt fabel-

achtig. Vooral als je ze afzet tegen de prijzen. Bij ons in de buurt in Duitsland zijn ook zeer goede

restaurants, maar daar gaat

het er allemaal veel deltiger

aan toe, stijver ook. En de

prijzen zijn er beslist een

stuk hoger."

Eli en Hilde Heijs uit Gen-

nep zijn al zo'n veertig jaar

fervente liefhebbers van

wat De Hamert te bieden

heeft. Eli - die enkele jaren

geleden een punt zette ach'

ter zijn actieve loopbaan als

makelaar-proj ectontwikke-
laar - heeft een groot gevoel

voor humor en een flux de

bouche, die ervoor gezorgd

heeft dat hij de feestredenaar bij uitstek is in De Hamert.

,,Het was van het begin af aan een exclusief restaurant. Toen ik hier voor het eerst kwam, liep Jan

Grothausen in de bediening. Als we met de kinderen kwamen, was hij niet bij ze weg te slaan. Hij

EIi en Hilde Heijs, al vele iaren trouwe

gdsten van De Hamert. ,,Als ik het geld

dat ik op De Hamert vereten heb,

nu in handen had..."

Ausspruch der Stammgtiste Eli und Hilde
Heijs: 'Wenn ich all das Geld, was ich in
De Hamert gelassen habe, heute in

Htinden htitte.....'
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vertelde ze altijd de nieuwste mopjes. Herman van Ham kookte geweldig, al was het in die tijd voor
minder mensen dan tegenwoordig, nu het restaurant zo groot is geworden. We genoten van de lange
avonden, waarop de eenden luid kwakend uit de Maas naar de keuken kwamen gewaggeld, langs
de prachtige bomen die toen nog in de tuin stonden. Zekregen klaarblijkelijk wat keukenrestanten,
want volgevreten en zonder nog te kwaken waggelden ze na een tijd weer terug naar het water."
,,We hebben feesten en partijen meegemaakt, zowat alles wat je maar mee kunt maken. Culinaire
reizen, afscheidsfeesten van personeelsleden, jubilea, het veertig- en het vijftigjarige bestaan. Maar
ook onze eigen grote feesten zijn hier gevierd. Onze zilveren bruiloft, de vijftigste verjaardag van
Hilde, mijn afscheid als directeur van mijn makelaars- en projectontwikkelingsbedrijf. Ik heb
eigenlijk heel veel geld naar De Hamert gebracht. Als ik al dat geld dat ik er vereten heb, nu in han-
den had..." en hij barst in een luid lachen uit. Dan vraagt hij medelijden: ,,Ik ben nogal klein van
stuk. En het is dan geen gemakkelijke opgave om achter Pieter aan te blijven hollen, van eethuis
naar bezienswaardigheid. Bij het 25-gangendiner ben ik bij de koffie afgehaakt, ik heb toen nog
drie uur kunnen slapen voordat de werkdag weer wachtte..."

Zomaar twee gasten aan het woord over hun favoriete eetgelegenheid. Wel twee gasten die De
Hamert kennen als hun vestzak, die er vele, vele uren hebben doorgebracht en die niet meer weg te
denken zijn uit de brede vriendenkring die zich in de loop der jaren om Pieter en Margriet Smits en
hun personeel heeft gevormd.

Niet alle gasten die aanzaten in De Hamert, hebben zo'n hechte band. Maar dat er vrijwel steeds
naast een goede culinaire ervaring ook een heel persoonlijke impressie is blijven hangen, blijkt uit
de gastenboeken. Daarin zijn in de loop derjaren heel persoonlijke bevindingen neergeschreven.
Dat begon in de zomer van 1948, als de familie Schmidt onder meer schiift:

,,Ik geloof, naar men ons zeide,

zullen we d'eerste gasÍen zijn.
Daarom wensen wij u beiden,
't Goud geluk, veel zonneschiin."

Enkele maanden later - in september - legt de familie Snel uit Amsterdam haar schip aan bij De
Hamert. Na het bezoek schriiven ze:

,,We durven het hier rustig neer te schrijven: een betere verzorging en keuken, een lieflijker omge-
ving - de onvolprezen Maas, bosch en hei - treft men nergens in Nederland. Er is en blijft maar één
De Hamertl"
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Ook in dat jaar komt
MaÍin Duyzings, journa-

list, genieten:

,,Wat ook de wereld rent

en raast
En ik mét haar...

Deez'witte vlek in't waas

der Maas,

Waar gastvrij men mij
noodde,

Vervaagt niet, maar

Deint mee, waar ik ook

kome!...

De Venlose'modekoning'

en schrijver, tevens ver-

maard carnavalist Guus

Timmermans schrijtt in
1954:

,,Als De Hamert sinds de

schepping had bestnan,

7-nu eten'Hame ren' heten,

Daar kunt u van opaan."

Het blijft niet bij hoge

dichtkunst of rijmelarij
alleen. Korte maar snedige

opmerkingen (tegenwoor-

dig zouden we spreken

van one-liners) getuigen zeer vaak van de tevredenheid van een gast. Al had de chocolatier Van

Dungen ook kritiek: hij merkt op dat het genot in De Hamert nog volkomener zou zijn geweest

als er Van Dungens chocolade ergens in de kast had gestaan...

Voor veel gasten volstaat het de naam te vermelden.'Wat voor namen'..

Jo Spier, Weremeus Buning, Mary Dresselhuys, Toon Hermans, Joan Haanappel, Paul van Vliet, Jo Spier

Beeldhouwer Hildo Krop, die onder meer

het monument op de Dam vemaardigde,

tekende ook in het gastenboek

Bíldhauer Hil.do Krop, belcannt d.urch das

Monument auf 'de Dam' in Amsterdam,

signiert das Giistebuch.
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De visie van Charles Eyck op ossehaas.

Eine Zeichnung von Charles Eyck.

nende hand naar heeft durven uitsteken.
heeft onderdreven.'

Liselore Gerritsen, Robert Stolz, Rinus
Michels, Johan Fabricius, Anton van
Duinkerken, Marijn de Koning, Karin
Kraaykamp, Lou van Rees, bewindslieden als
Marga Klompé, Bouke Roolvink en Jelle
Zijlstra en later Ruud Lubbers, Onno Ruding,
Annemarie Jorritsma en Erica Terpstra.

Bertus Aafjes en Charles Eyck bezoeken De
Hamert gezamenlijk en laten ook hun penne-
vruchten na in het gastenboek. De een dicht, de
ander tekent.

In het voorjaar van 1970 komen Wim Kan en

Corrie Vonk naar De Hamert. Ze schrijven:
,,Ach waren er maar honderd Hamerts,
Ons leven kreeg iets aangenamers.
Nu staat het moederziel alleen.
Helaas, helaas. er is maar één.

Een jaar later strijkt Simon Carmiggelt samen
met zijn echtgenote neer in De Hamert. Hun
relaas: Wim Kan zei: 'Jullie moeten naar De
Hamert gaan. Geweldig!'Wrj antwoordden: 'Ja

Wim' en gingen. We doen altijd wat Wim zegt.
Niet omdat we bevreesd zijn voor V/im. We
zijn niet bevreesd, doch bevriend.
Maar we weten uit ervaring dat zijn adviezen
altijd goed zljn. Zonder hem hadden we nooit
de Gelderse bossen leren beminnen. Op een
zonnige namiddag kwamen we aan in De
Hamert. We gingen op het terras zitten en
keken minutenlang zwijgend in vemrkking
naar de Maas, waar niemand nog een schen-

Eindelijk zei mijn vrouw: 'Wim heeft niet overdreven. hii
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Ik dankte haar namens CRM voor haar bijdrage aan de Nederlandse taalschat en

bestelde een fles rode wijn. Na de eerste slok zei ik: 'Zullen we dan maar de rest van

ons leven op dit tenas blijven zttten?' Ze knikte en opende de spijskaart . Ze kan dat

heel glunderend doen, zoals een kind dat haar liefste sprookjesboek opent. 'Asperges'.

riep ze. Toen we ze, op dat terras in die lieflijk talmende zon, hadden gegeten, begreep

ik dat ik nog nooit eerder asperges gegeten had. Een asperge in Amsterdam is een

langwerpig voorwerp met een eetbaar puntje. De rest houdt het midden tussen een lolly

en een veÉkwast die je moet trachten uit te zuigen. We bleven een week, niet lang

genoeg om alle aspergevariaties te proeven. Maar we komen terug. De service in De

Hamert is perfect, doch vrolijk, wat zelden samengaat. Je knlgt de indruk dat iedereen

alles voor zljn plezier doet. En dat kan toch bijna niet'

Ten slotte, ter voorkoming van misverstanden, nog dit. Naast de garage van De Hamert

liggen, naar mijn ruwe schatting, 1894 lege wijnflessen. Wie beweert dat mijn vrouw

ik ze in die ene week hebben geledigd, maakt zich schuldig aan overdrijving. Wel heb-

ben wij, naar vermogen, tot de stapel bijgedragen. Dat was de schuld van het goede

eten. En onze dorst."

Niet alle gasten schrijven zo gedetailleerd als de grote Simon Carmiggelt. De popgroep

Normaal uit de Achterhoek bijvoorbeeld, is recht voor haar raap, evenals - jaren later

- hun collesa's van Rowwen Hèze.

Wim Kun en Corrie Vonk aan de Maas.

(

a

Normaal



50 JAAR HOSTELLERIE ''DE HAMERT''

Mffi .?lcrvDz 
^frin6,gjq,u6fffi)" L.Wvtrw [I*ffi (W

oQ rosÈ4- mN W 90fi3

2\,

Rowwen Hèze.

Rowwen Hèze,

bekannte r Countrymusiker aus Limburg

Jan Wolkers. Jan Wolkers, bekannter holkindischer Schriftsteller

De schrijver en schilder Jan Wolkers verblijft in 1987 in De
Hamert en schrijft en tekent in het gastenboek:

,,Ik bereisde heel de wereld, bezocht menige auberge,
Maar kreeg hier tussen ganTenlever en bisque d'homard,
Een culinair en aardrijkskundig lesje,

Dat De Hamert niet ligt aan de Maas, maar daar
Waar de Helicon de Goden kuist, vandaar dit versje,
De klant mag God zijn, maar de scepter zwaait asperge."
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In maart 1993 is Luc Lutz in huis. Hij wil verwarring voorkomen over de identiteit
van Pieter en Margriet Smits, wier voornamen dezelfde zijn als die van een ander,

nog bekender echtpaar:

,,Nee, niet dié Pieter niet dié Margriet,
Die eten hier die wonen hier niet.

Mijn prinses heeft geen blauw bloed,

En toch is het koninklijk wat zij doet.

En Pieter Smits, die epicurist,
Is haar man, zo U 't niet wist.

En zijn Margriet, dat ís het leuke,

Is wel prinses, maar in de keuken."

Vele malen was in de loop der jaren Jean Hugel te gast op De Hamert. De producent

van de mooiste wijnen uit de Elzas viert in het jubileumjaar van De Hamert ook feest,

want zijn wijn is vijftig jaar verkrijgbaar in Nederland. Hugel en zijn Simone herin-
neren zich nog het oude hotel als de dag van gisteren, en ze denken er met wat wee-

moed aan terug. Maar ze zrjn maar wat blij dat ze nu in de nieuwe accommodatie

terecht kunnen. ,,Wat je bij
de betere huizen altijd ziet.

is dat je na jaren dezelfde

gezichten aantreft." Hij
noemt sommelier Lambert
Janssen. ober-kelner John

Rothengatter en chef-kok
Bertus Liefting. ,,Dat geeft

een vertrouwd gevoel. Ik
heb het ook als ik bij de

Haeberlins in Auberge d'Ill
in Illhausern binnen kom",
aldus Jean Hugel, die De
Hamert daarmee op een

lijn lijkt te stellen met deze

beroemde drie-sterrentem-

pel in zijn geboortestreek.

Annemarie de Groot,
beeldend kunstenares.

Annemarie de Groot, Ki,instlerin

De wijnmakers van heÍ beroemde huis
Hugel uit de Elzcts zijn al jarenlang een

gewaardeerde zakenrelaíie van De
Hamert. Etienne Hugel (met fles) en Marc
Haeberlin (rechts) van de wereldberoemde

Auberge cl'lll in lllhausern kwamen over
uit de Elz.as en ging,en met Pieter Smits en

Bertus Liejling op de foto.

Etienne Hugel (mit Flasche) von Hugel &
Fil.s aus Riquewihr uncl Marc Haeberlin
von der weltberiihmten Auberge d'lll in
Illhausern gemeinsam mit Pieter Smits und
Bertus Liefting.
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Echtgenote Ria Lubbers van de wormali-
ge minister-president als soliste met Die

Flegel. Rechts Hubert Hendriks.

Ria Lubbers, Ehefrau des ehemaligen
Ministerpriisidenten, als Solistin bei 'Die

Flegel'. Rechts Hubert Hendriks.

De 'principiële verwengedachte' noemt Hubert Hendriks de filosofie van De Hamert. Een filosofie
die hij zelf van harte onderschrijft, want hij is een van de drijvende krachten achter Die Flegel, het
Nijmeegse salonorkest dat regelmatig in De Hamert staat. Die Flegel is uitgegroeid tot het huisor-
kest van De Hamert.

Achttien jaar geleden reed Hendriks langs De Hamert, op zoek naar adressen waar hij met zijn
orkest zou kunnen spelen. Hij sprak de ober aan, maar die zei hem wat nors: ,,We hebben hier nooit
muziek." Later zou de verstandhouding met Cor van Strien - en weer later met John Rothengatter
en Lambert Janssen - meer dan voortreffelijk worden. De opmerking van Van Strien dat er nooit
muziek was in De Hamert klopte overigens niet: Harry Bonné uit Maasbracht bespeelde tijdens de
kerstdiners het orgel. En enkele maanden nadat Hendriks door Van Strien te verstaan was gegeven
dat er voor hem geen brood zat in De Hamert, maakte hij afspraken met Pieter Smits voor een serie
van acht optredens tijdens diners dansants.

Nu leidt Hendriks - zelf een ouderwets entertainende Stehgeiger met een voortreffelijke zangstem
- samen met pianist/accordeonist en arrangeur Charles van Doornewaard een muziekimperiumpje,
dat werk biedt aan 27 mensen, van wie de meesten overigens parttime.
In De Hamert staan ze meestal met een bezetting van vier of vijf leden. Ze hebben gespeeld bij ram-
pendiners, bij sluitingsmanifestaties (wie vaak verbouwt moet ook vaak sluiten wegens verbou-
wingen, en daags voor zo'n sluiting is het dan 'kliekjesdag'), bij aspergemanifestaties, bij huwe-
lijken en bij afscheidspartijen. Ze hebben de sterren van de hemel gespeeld, en ook een keer het
plafond, want op een avond, kort nadat de gasten de zaak hadden verlaten, kwam het plafond

opeens omlaag.

Die Flegel hoort bij feest

op De Hamert en de rela-

tie met de leden van het

orkest is meer dan die
van een restaurant met
ingehuurde muzikanten.

Zo hebben Hendriks en

Doornewaard uitgebreid
meegewerkt aan het pro-
ject van de gastenboek-

cd, met door Luc Lutz
voorgelezen fragmenten

uit het gastenboek, met
muziekstukken van
onder andere Rowwen
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Hèze en uiteraard Die Flegel. Een project dat door Pieter Smits ooit met veel verve is opgezet, maar

dat uiteindelijk nooit is afgerond. ,,Typisch Pieter", zegt Hubert Hendriks. ,,Hij heeft zoveel ideeën

dat er er wel eens een sneuvelt bij de uitvoering. Maar bij het begin van de viering van het lus-

trumjaar hebben we hem toch zo'n cd kunnen aanbieden", lacht de violist, die de patron zo op sub-

tiele wijze herinnerde aan een project dat in ambitie is blijven steken.

Hendriks vergelijkt wat hij met zijn orkest doet, graag met

wat in De Hamert gebeurt. ,,We hebben een band met de

mensen voor wie we spelen. Of het nu de bisschoppenconfe-

rentie, het college van commissarissen van de koningin of
een gezelschap aspergelieftrebbers is, we weten meestal wel

hoe we de mensen het best kunnen amuseren. In De Hamert

weet men dat ook heel goed. Voordeel is dat het personeel er

met de gasten praat. Je ziet in veel restaurants dat dat geen

gebruik is, maar daar is het dan vaak een afstandelijke

bedoening."
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