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‘IK BEN GEBOREN
IN EEN PAN’

STRIKT GEHEIM is de fameus
goede artiestencatering op festival
Lowlands. Door drie dagen mee
te beuken, kon Joël Broekaert toch
een blik werpen in de keuken van
Zoë Verloop.

TEKST

JOËL BROEKAERT F O TO ’ S VALENTINA VOS
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M O E D E R VA N
DE CREW
Pas als een klus
onmogelijk
klinkt, wordt het
voor Zoë Verloop
interessant.
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IT WEEKEND LOPEN ER WEER ZO’N 50.000
MENSEN onder de vijf iconische schoorste
nen door die de hoofdingang markeren van
het muziekfestival A Campingflight to Lowlands Paradise. Het is de 24ste editie. Head
liners zijn dit jaar internationale acts als LCD
Soundsystem, Eagles of Death Metal en me
ga-rockband Muse. Maar ook cabaretier Hans
Teeuwen, dichter Ilja Leonard Pfeijffer en
schrijfster Connie Palmen treden op of lezen
voor. En er kan zoals elk jaar drie dagen lang
het etmaal rond gefeest worden in de
24-uurstent.
Weinig feestende bezoekers zullen erbij stil
staan dat er al drie weken lang honderden
mensen aan het werk zijn op het terrein in
Biddinghuizen: decorbouwers, beveiligers,
technici. Al die mensen moeten eten. Sterker
nog: al die mensen moeten gezond eten. Want
als er na twee weken van die grote sterke po
diumbouwers aan je bureau staan met tand
vleesbloedingen door vitaminetekort heb je
als organisator een onverwacht probleem dat
zich niet zo makkelijk laat oplossen, weet
Ronny Hooch Antink, die als mededirecteur
van Lowlands verantwoordelijk is voor de pro
ductionele kant van het festival.
Hij spreekt uit ervaring.
De eerste editie van Lowlands was in 1993. In
de jaren die volgden, werd het festival in rap
tempo groter en professioneler. Twee aspec
ten van de productionele organisatie hebben
Hooch Antink in die jaren veel kopzorgen
gebracht: de beveiliging van het terrein en de
catering. ‘Er zijn hier honderden mensen dag
en nacht in shifts aan het werk. Die moet je al
lemaal tevreden en gezond houden. Met drie
weken friet bakken of elke drie dagen hetzelf
de menu red je het gewoon niet,’ merkte hij.
Je zou niet zo snel denken dat daarin de groot
ste uitdaging zou liggen voor de productio
neel directeur van zo’n groot muziekfestival,
maar het was echt een ‘pain in the ass’, in de
woorden van Hooch Antink.
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Lowlands had al een stuk of drie cateraars ver
sleten toen Hooch Antink in 2000 de tip kreeg
om eens met Zoë Verloop te praten. Hij herin
nert zich nog precies wat ze zei in dat eerste
gesprek: ‘Ik durf dat wel aan. Ik denk dat ik het
beter doe.’ Het was werkelijk een verademing
het jaar dat zij het overnam, zegt hij. Niet alleen
omdat de klachten onmiddellijk verdwenen
waren, ook omdat Hooch Antink in die tijd zelf
nog vier weken op het terrein aan het werk was.
‘Het eten was gewoon echt heel goed!’
H ERCU LE A A N S PR O J E C T
Zoë Verloop (52) is eigenaar van een kleine
kookstudio in de Laurierstraat in Amsterdam.
Daar geeft ze al ruim twintig jaar privédiners
en kooklessen aan particulieren. Vanuit Kook
studio De Laurier verzorgt ze ook de catering
van evenementen en feesten. Maar boven al
les is ze een van de beste locatie-cateraars van
Nederland. Zij heeft van Lowlands in culinair
opzicht een uniek festival gemaakt.
Naast die drie weken ontbijt, lunch en diner
voor een paar honderd man crew, geeft ze
sinds 2012 met haar Vrij Voedsel-foodtruck
duizend gluten- en lactosevrije maaltijden uit
op het festivalterrein. Opnieuw een verade
ming, ditmaal voor bezoekers met een serieu
ze allergie of intolerantie, die eindelijk van het
gezeik af zijn hun broodtrommeltje langs de
festivalbewaking te moeten loodsen en ge
woon met plastic Lowlands-muntjes een glu
tenvrije boterham kunnen kopen. En dan ook
nog een die niet naar karton smaakt.
Maar haar grootste wapenfeit op het festival is
geheim. Achter de hekken, backstage, verzorgt
zij ook de maaltijden voor de artiesten. Naast
hen, een verslaggever die gelukkig een beetje
kan koken en een paar Laurier-koks weet nie
mand wat daar gebeurt. De artist catering op
Lowlands is een toevluchtsoord, waar interna
tionale sterren zich vrijuit kunnen bewegen.
Artiesten moeten zich op hun gemak voelen
zonder zich bekeken te voelen of lastig te wor
den gevallen. De crew mag er komen. Journalis
ten zijn al helemaal niet welkom. De enige ma
nier om een keer mee te maken wat zich daar
elk jaar voltrekt, is een koksbuis aantrekken en
drie dagen meebeuken in de keuken.
Tien jaar geleden nam de directie van Low
lands zich voor om zich als festival interna
tionaal te onderscheiden met de beste arties

tencatering. Sindsdien stampt Verloop met
haar team elk jaar vanaf de grond, in een gro
te witte tent, een volwaardig à-la-carte-restau
rant uit de grond met alles erop en eraan: van
brood en potjes olijfolie (met een laurier
blaadje erin) bij binnenkomst tot snoepjes bij
de koffie.
Voor de haastige klanten is er een burgerbar
waar op bestelling snel en vers een fatsoen
lijke hamburger wordt gebakken. Voor wie
meer tijd heeft, is er een menu met keuze uit
vlees, vis en vega. Met bediening aan tafel.
Tijdens het wachten kunnen de artiesten een
bordje scheppen bij de saladebar, met keuze
uit een tiental restaurantwaardige creaties
zoals gefermenteerde bietjes of kersen met
soja en komijn, om maar wat te noemen. De
worteltjes bij de runderstoof hebben een per
fecte cuisson: gaar, maar toch knapperig. Het
dessert is watermeloen gemarineerd in ro
zenthee met aardbeien en rozenblaadjes.
Het is een herculeaans project: vanuit een
provisorische keuken 1.200 artiesten op dat
niveau te eten geven in een restaurant dat
slechts drie dagen bestaat. Maar dat is wat
Verloop leuk vindt. En waar ze goed in is. Pas
als een klus onmogelijk klinkt, wordt het voor
haar interessant, zo lijkt het.
Zo ging ze op 30 juni, nog geen twee weken na
het Best Kept Secret Festival, met 30.000 euro
aan goederen aan boord van een trein vanaf
Amsterdam Centraal om er pas 52 uur later
weer af te stappen. Het was de eerste editie
van het Europe Endless Express-festival.
Verloop verzorgde het eten voor theater
makers, filosofen, wetenschappers, muzikan
ten, schrijvers en voor 600 passagiers op een
halve kilometer lange trein die drie dagen
non-stop door zes Europese landen reed. Dat
betekende: allemaal naast elkaar koken op
een streep, een werkblad van 60 cm diep, en
al rijdend een oplossing bedenken om die
‘keuken’ te bevoorraden terwijl bezoekers
heen en weer lopen en coupés zijn afgesloten
omdat er voorstellingen plaatsvinden. En dan
komen er nog onvoorziene tegenslagen bij
zoals per abuis ontkoppeld worden op een
rangeerterrein in Praag. Hoe je dat doet? Nie
mand wist het. Ook Verloop niet. Het was bij
haar weten nog nooit eerder gedaan. Maar
precies daarin ligt Verloops kracht: het wiel
uitvinden.

T O P K E U K E N Drie dagen een provisorisch
à la carte-restaurant voor 1200 man in een schuur.
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Beroemde
artiesten
komen netjes
vragen of ze
‘alsjeblieft’
nog een bordje
salade mogen
opscheppen.

P R E FAB HUTSPOT
Verloop is ‘geboren in een pan’, zegt ze. Zo lang
ze zich kan herinneren, hielp ze moeder volop
mee in de keuken. Op haar veertiende kookte
ze al als bijbaantje en verzorgde ze de borrels
op het advocatenkantoor waar haar vader
werkte. Maar een koksopleiding was nooit
haar ambitie (ze ging studeren aan de kunst
academie in Utrecht), net zo min als kookles
sen geven. ‘Ik was een jaar of 21 en veel vrien
dinnen gingen samenwonen,’ vertelt Verloop.
‘Die kregen dan opeens schoonouders op be
zoek. En ze konden zich allemaal herinneren
dat er bij mij thuis altijd zo lekker gegeten
werd. “En jij krijgt het ook nog voor elkaar om
gewoon aan tafel te zitten in plaats van in de
keuken te staan,” zeiden ze. Dus kwamen ze bij
mij langs in de keuken voor een lesje. Wij wa
ren begin jaren tachtig de eerste generatie met
werkende moeders. Het was niet meer vanzelf
sprekend dat je die vaardigheden van huis uit
mee kreeg. Kookscholen waren er toen alleen
voor professionelen.’
En al die vriendinnen hadden ook zusjes en
nichtjes. ‘Voordat ik het wist, stond ik elke
avond kookles te geven.’ De nieuwste innova
tie van Albert Heijn gaf de doorslag: prefab
hutspot. ‘Toen wist ik het zeker: ik ga een
kookschool beginnen. Want dat gaan we ge
woon echt niet eten.’ Dat werd haar missie:
niet vullen, maar voeden.
Via een kennis die producent was, kwam ze in
de film- en televisiecatering terecht. ‘Ik zag al
die televisiemakers daar groen en geel thuis
komen en vroeg: wat hebben jullie gedaan?
Antwoord: “Een beetje in de regiewagen ge
hangen.” Wat hebben jullie dan gegeten?
“Nou, bami.” Dat moet je eten als je met een
camera gaat rennen door een weiland. Niet als
je de hele dag op je kont zit. Toen heb ik een
briefje gemaakt, op een A4’tje, met de titel:
hoe voed je hem? Met simpele stelregeltjes zo
als: als het buiten koud is, moet je iets warms
eten. Maar als het heel heet is, ook. Warme
soep werkt dan heel goed.’ Opnieuw: niet
vullen, maar voeden. Dat A4’tje is vanuit de
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NOB-kantine bij de AVRO terechtgekomen.
Die belde op, of Verloop een dagje langs wilde
komen. Uiteindelijk bleef ze vier jaar.
EEN K R A A N VA N SA A N
Verloop had nu, twintig jaar later, makkelijk de
baas kunnen zijn van een goed lopend televisie
cateringbedrijf. Maar ze moet er niet aan den
ken om elke dag hetzelfde te doen. Haar bijna
ongezonde hunkering naar onmogelijke uitda
gingen kan ze heel goed herleiden tot een spe
cifiek moment in 1996. Dat jaar werd ze in
gehuurd om bij de openingsshow van de
Amsterdam Arena te cateren voor zo’n duizend
figuranten, crew en artiesten. Wat ze haar niet
verteld hadden, was dat de liften nog niet werk
ten. En de keukens zaten op de tweede en derde
ring. ‘In tranen zat ik op de fiets, geen idee hoe
ik dat moest oplossen,’ vertelt Verloop. ‘Ik fiets
te op een middag door die troosteloze Bijlmer
waar volop flats gebouwd werden en zag een
kraan van Saan. Dat was het. Ik dacht: ik ben ca
teraar, ik heb een bedrijf, ik huur een kraan van
Saan. Dat ding heeft tweeënhalve week naast
de Arena gestaan. Ingrediënten naar boven,
maaltijden naar beneden. Daar heb ik het ont
dekt. Dat alles mogelijk was.’
De bevrediging om telkens opnieuw zo’n uniek
project tot een goed einde te brengen, is een
soort verslaving. Maar rijk is ze er tot nu toe
niet van geworden. Zoë Verloop kan veel, maar
ze is geen ‘financiële man’. Ze heeft er ooit wel
een gehad, een compagnon die de financiën
zou bewaken. Om de marges wat te vergroten,
zei hij: ‘Vanaf nu gaan we elke maand voor
iedereen hetzelfde menu koken.’ Dus die was
ook weer snel verdwenen. Buiten het feit dat
Verloop niet gemaakt is om twee keer hetzelf
de te doen, past het totaal niet in haar wereld
beeld. ‘Als mensen mij vragen om te cateren op
hun bruiloft, dan is dat een ongelooflijke eer.
Die denken dat dat de mooiste dag van hun
leven wordt. Die verdienen iets unieks.’
Als Verloop in een spiegeltent op het platteland
de lunch, receptie, het diner en feest organi
seert voor zo’n bruiloft en ze kijkt aan het eind

van de avond naar al die geparkeerde auto’s op
een grasveldje terwijl letterlijk iedereen op het
feest kacheltjelam is, dan bestelt ze twintig
taxi’s. Wie uiteindelijk de rekening betaalt,
maakt op dat moment niet uit. ‘Je wilt toch niet
dat de mooiste dag van hun leven overscha
duwd wordt door een verschrikkelijk ongeval?’
LO W LA N D S- C R E W-MOED ER
Verloop is een goede kok. En ze heeft een onge
kend organisatie- en improvisatietalent. Maar
de belangrijkste reden waarom ze zo graag met
haar samenwerken, is de persoonlijke aandacht
waarmee ze elk project benadert, zeggen men
sen met wie ze de afgelopen jaren veel heeft sa
mengewerkt, zoals Lowlands-directeur Hooch
Antink en Emmy Schouten, hoofd bijzondere lo
caties van Stadsherstel in Amsterdam.
Op de drukste dagen rond het festivalweekend
op Lowlands gaat ze om negen uur ’s ochtends
naar bed, als de bestellingen binnen zijn en het
ontbijt goed is opgestart. Dan slaapt ze drie
uurtjes; waar het kan, pakt ze ’s middags nog
een momentje. De rest van het etmaal is ze
eindverantwoordelijk voor de crewcatering,
het artiestenrestaurant en de foodtruck. Als
nog vindt ze de tijd om even aan tafel aan te
schuiven en hoogstpersoonlijk te vragen wat je
ervan vond, vertelt Hooch Antink. En ze legt uit
wat ze aan het doen is: niet vullen, maar voe
den. Zo krijgt ze die bouwvakkers zover dat ze
zelf groentesap staan te persen bij het ontbijt.
‘Binnen drie edities was ze de moeder van de
hele Lowlands-crew.’
Ze doet het natuurlijk niet alleen. In de loop
der jaren heeft ze een superhecht team opge
bouwd. ‘Haar Lauriertjes’ zijn echt een familie,
daar is ze heel zuinig op. Maar ze is ook streng.
‘Op locatie cateren is behelpen. Je bent bijvoor
beeld afhankelijk van het weer en er is geen
supermarkt om de hoek als er iets niet geleverd
is. Er kunnen zo veel dingen misgaan,’ zegt
Thessa van Liempdt, die achttien jaar geleden
bij Verloop kwam werken in de bediening en
ondertussen haar rechterhand is. ‘Dat kan ge
spannen situaties opleveren.’

D E PA M P E R - C E N T R A L E Goed eten plus vrolijk personeel en privacy maakt tevreden artiesten.

Iedereen bij De Laurier houdt zich dus strikt aan
de code of conduct: hou je werkplek schoon, kle
ren in de wasmand. Je luistert altijd naar de
chef, maar niemand is beter dan de rest: die chef
wast af als het nodig is – en altijd met een glim
lach. Zo gaat het al twintig jaar, zegt Van
Liempdt.‘Of je pas net of al tien jaar voor Zoë
werkt, of de laatste keer was tien jaar geleden, je
weet altijd waar je aan toe bent en zo kan ieder
een samenwerken.’ Dat levert een bijzonder ge
olied team op, met personeel dat altijd vrolijk is.
U IT P U T T IN G S S L A G
Het belang van een vrolijk team kan eigenlijk
niet worden overschat. Dat de artiestencate
ring op Lowlands in tien jaar is uitgegroeid tot
een internationaal bekend fenomeen, is geen
kwestie van alleen exquise gerechten, zegt
Hooch Antink. ‘Sommige artiesten hebben
haast en willen snel iets goeds eten, anderen
zijn al zes weken op tour en chagrijnig. Met al
leen een dure kreeft tover je nog geen glimlach
op hun gezicht.’ Daar is meer voor nodig. ‘Ze
moeten boven alles gepamperd worden.’
Goed eten plus vrolijk personeel en privacy
maakt tevreden artiesten. En dat levert bijzon
dere taferelen op. Vier indie-rockers met hout

hakkershemd, zonnebril en armen vol tatoea
ges – ze zijn zo hip, dat ik niet eens weet wie ze
zijn – staan op blote voeten te badmintonnen
op het grasveld naast de zitzakken en ligstoelen.
Ernaast wordt een van de Laurier-koks door een
andere band in een stoel gedrukt, ze staan erop
dat ze een glas champagne meedrinkt omdat ze
zo onder de indruk zijn van het eten. Dj’s en mu
zikanten die binnen hun zonnebril niet eens af
zetten, komen netjes vragen of ze ‘alsjeblieft’
nog een bordje salade mogen opscheppen. Van
Kendrick Lamar tot Ali B., nagenoeg niemand
vertrekt zonder een complimentje te maken.
Het is verschrikkelijk hard werken in de artist
catering, een uitputtingsslag soms tot tranen
aan toe. ‘Als de Queens of the Stone Age hier
vervolgens voor je staan te zingen en te klap
pen, dan doet dat wel iets met je,’ zegt een van
de koks. Toch zijn de complimentjes van be
roemdheden niet de belangrijkste reden dat al
die ‘Lauriertjes’, koks en bediening, zich elk
jaar weer gewillig laten strikken voor die ab
surde klus. Dat is toch echt Verloop zelf.

gevoel dat jouw bijdrage essentieel was – of
het nu afwassen is of roosters maken. ‘Ik weet
dat jullie morgenochtend helemaal niets
meer met De Laurier te maken willen hebben,’
zegt Verloop laat op de zondagavond. De keu
ken is schoon, de energie op. Toch moet het
hele team uit de artist catering nog even een
keer bij elkaar komen. Om samen het glas te
heffen op de goede afloop.
‘Kiss the sky was dit jaar het thema op Low
lands,’ spreekt ze haar congregatie toe. ‘Nou,
dat hebben jullie gedaan. Jullie zijn stuk voor
stuk sterren. Er zaten dit jaar drie nieuwe ster
ren bij en we hebben geen enkele hickup gehad.
We hebben het fantastisch gedaan.’ Vervolgens
haalt ze drie kleine buttons met het Laurier-
logo uit haar zak. Die krijgen alle debutanten na
een succesvol eerste jaar. ‘Het spijt me dat ik jul
lie niet meer kan bieden,’ zegt ze er nog bij.
Maar voor die nieuwe hamburgermeisjes die
zich het hele weekend staande hebben gehou
den tussen die geoliede machine van Laurier
tjes is die goedkope button een eremedaille. Ze
horen erbij, dat is de echte prijs.

ER EBU T T O N
Het geeft een ongekende kick om onderdeel te
zijn van die enorme collectieve prestatie, het
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