
Nel Schellekens is de onstuimige kokkin van het restaurant De Gulle Waard in 
het Nederlandse Winterswijk. In het dagelijkse leven houdt ze het bij één man, 
maar in haar keuken moet ongeveer elk mannelijk dier eraan geloven. Door 
geitenbokken, beerbiggen en leghaantjes op de kaart te zetten, wil Schellekens 
vaak verguisd mannelijk vlees toch een bestemming op het bord geven.

Door BarBara SeruluS, foto’s SeNNe VaN Der VeN
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Dat Nel Schellekens chef zou worden, stond in de 
sterren geschreven. Ook haar moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder zwoegden al in de keuken 
om hun gasten een bord goed eten voor te zetten. 
En toch was het geen gedwongen huwelijk: van 
jongs af aan was Schellekens alleen in eten geïn-
teresseerd. Als het raam van de klas op een kier 
stond, ontsnapte ze uit de nonnenschool en werd 
ze gesignaleerd tussen de boerenkool in de aanpa-
lende moestuin. Een hap rauwe spruitjes, een pluk 
gras, een greep hooi uit de baal: Schellekens wilde 
alles proeven op haar strooptochten. 
‘Mijn allereerste tafelgast was mijn broertje. Ik had 
een zandtaartje voor hem gebakken. Hij had zijn 
twijfels, tot ik met een schopje op zijn hoofd klopte 

en het zandtaartje in zijn door verbazing geopende 
mond naar binnen schoof.’ De volgende gang was 
hooisoep: verse melk met hooi en weidebloemen. 
‘Door alles uit te proberen wist ik al heel snel wat 
ik wel en niet mocht eten. Na wat krampen leerde 
ik dat ik die witte besjes maar beter niet meer in 
de puree draaide, maar de aromatische smaak van 
hooi is mij altijd bijgebleven.’ 

GeGrild ossenhart
Toen Nel samen met haar man Henk op zoek ging 
naar een geschikte locatie voor een eigen zaak, 
kwam ze in de Achterhoek terecht, een streek 
in het oosten van Nederland, die aan Duitsland 
grenst. ‘Het was een vergeten gebied, maar een »
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echte culinaire schatkamer’, zegt Schellekens. 
‘De boeren produceren hier gouden producten.’ 
Toch viel het haar meteen op dat de boeren die 
haar prachtige producten aanleverden maar net 
het hoofd boven water konden houden, doordat 
ze zulke lage prijzen kregen voor hun oogst. ‘Toen 
besloot ik om enkel nog met producten uit de 
streek te werken en rechtstreeks bij de boeren aan 
te kopen. Nu lijkt dat een evidentie, maar toen was 
het dat allerminst.’
Door rechtstreeks met boeren te werken, zag 
Schellekens ook eerstehands welke producten 
geen afzet hadden: oude melkkoeien die niet meer 
productief waren, kreeg een boer aan geen enkele 
vleesverwerker verkocht. ‘Geef die maar aan mij’, 
zei Nel. Zo ontstond 
haar liefde voor vlees 
met karakter, dat 
een intensere smaak 
heeft dan een filet 
van een jong dier. 
‘Ik sta er bovendien 
op om alles van kop 
tot staart te verwer-
ken. Als ik een vol-
ledig varken koop, 
kr ijg ik van het 
slachthuis de buik en 
de hammen in plas-
tic vacuümzakken 
aangeleverd, maar 
nergens vind ik de 
poten, staart en oren 
terug. Die horen 
toch ook bij mijn 
varken? Alles aan 
een dier is eetbaar, 
dus ik wil het ook 
allemaal verwerken.’ 
Daarvoor moeten de 
gasten van De Gulle 
Waard wel wat moed 
aan de dag leggen: 
gefrituurde schijfjes 
stierentestikels, een 
volledige varkenskop 
in de oven en gegrild 
ossenhart maken er 

de orde van de dag uit. Overheerlijk voor wie durft 
te proeven, maar niet voor doetjes.
Ook de gallowayrunderen die het nabije natuur-
gebied begrazen, belanden bij Nel op de kaart. ‘Die 
runderen werden enkel ingezet voor het natuur-
beheer en vernietigd als ze te oud waren. Absolute 
waanzin: op-en-top natuurvlees van koeien die 
een prachtig leven hebben gehad, met spectacu-
lair met vet dooraderd vlees als resultaat.’ Glorieus 
vlees met karakter, daar is Nel naar op zoek. Geen 
eenheidsworst in haar keuken, maar een ode aan 
de diversiteit in smaak. Dat het allemaal wat meer 
werk vergt, neemt ze er zonder zeuren bij: rijpen, 
pekelen, traag garen, elk stuk vlees is lekker als je 
de juiste bereidingswijze vindt. 

Bok in de pot
Voor de onderzoekers van de Universiteit van 
Wageningen (WUR) was het helder: als je verguisd 
vlees toch een bestemming wilt geven, moet je bij 
Nel Schellekens zijn. Zo komt het dat ze bij haar 
aanklopten om de culinaire mogelijkheden van het 
geitenbokje en het (leg)haantje te verkennen. Het 
probleem is namelijk dat we met z’n allen te weinig 
mannelijk vlees eten. We lusten graag geitenkaas, 
dus worden er veel vrouwelijke geiten gekweekt 
voor de melk, maar de mannelijke geitenbokjes die 
er onvermijdelijk een gevolg van zijn, die willen we 
niet. Jarenlang werden de geitenbokjes geëxpor-
teerd naar zuidelijke landen, omdat het vlees daar 
wel werd gesmaakt. Daar wilde de WUR verande-
ring in brengen, door te onderzoeken of er ook in 
Nederland een markt voor dat vlees was. 
Schellekens beende een bokje uit, gooide de bief-
stukjes in de pan en proefde. Niet te eten! Maar 
toen ze een halfuur later nog een hapje nam, bleek 
het vlees zacht en diep van smaak. ‘Zo werd ik er 
nog maar eens op gewezen dat elk stuk vlees zijn 
eigen karakter heeft. Bij geit en geitenbok is het 
absoluut essentieel om het vlees even te laten rus-
ten. Elk dier dat binnenkomt, krijgt hier een indi-
viduele aanpak. De stoofpot van het ene bokje 
moet soms een uur langer opstaan dan die van een 
ander dier. Waarschijnlijk was het dan een heftig 
baasje. Dat karakter werkt ook nog door in de pot.’ 
Ook het gebraden (leg)haantje met hooi wordt een 
signature dish in De Gulle Waard. Het haantje is 
een restproduct van de pluimvee-industrie, die 
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hun eerste 
levensDag 

geDooD, 
omDat ze geen 
economische 

waarDe hebben’

haantje in de oven

IngredIënten:
1 haantje • 1 zure appel en/of 1 citroen 
2 el olie • peper en zout 
Kruiden naar keuze: 
cayennepeper en paprika, of tijm en rozemarijn

BereIdIng:
1.  Verwarm je oven voor tot 180 °C. Smeer het haantje 

in met olie, peper en zout en de extra kruiden. Stop 
wat citroen en/of een zure appel (in stukjes) in de 
buikholte. 

2. Braad het haantje gedurende 45 minuten in de 
voorverwarmde oven.
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is opgedeeld in twee ketens: de vlees- en de leg-
keten. De haantjes die worden geboren in de leg-
keten worden op hun eerste levensdag al gedood, 
omdat ze geen economische waarde hebben. Het 
duurt te lang om ze te mesten en ze krijgen te wei-
nig vlees op het bot. Zo wordt een (leg)haantje een 
ongewenst bijproduct van het ei. Dat er zo’n vijftig 
miljoen haantjes per jaar worden verhakseld, stuit 
steeds meer mensen tegen de borst. Schellekens 
toont dat zo’n haantje, ondanks zijn minder atle-
tische bouw, heel lekker smaakt. ‘We kunnen die 
haantjes niet gewoon blijven wegtoveren. Ze zijn er 
nu, dus we zullen ze eten ook.’ 

vraaG creëren
Het argument dat er geen markt voor is, wuift 
de chef weg. ‘Geen enkele klant heeft mij ooit 
gevraagd: “Kan ik hier bok eten?” Maar sinds het 
achterliggende verhaal bekend is en het vlees lek-
ker bevonden wordt, reizen mensen van heinde en 
verre naar hier om bok, stierkalfjes, beerbiggetjes 
en leghaantjes te eten. Ik hak ze allemaal in de 
pan, die mannen. Ik geloof dus niet zo in het klas-
sieke systeem van vraag en aanbod: je moet een 
vraag creëren. Ik heb een tijd geleden de voltallige 
culinaire pers hier uitgenodigd om hen te laten 
proeven van de mannetjes: zo is er deining ont-
staan en is de vraag gestegen.’ 
Nu is het zoeken naar mensen die een tussenscha-
kel willen zijn tussen de industrie en de distribu-
tie, zodat de mannelijke bijproducten ook tot bij 
de consument raken. Een queeste waar Nel bij 
betrokken blijft. ‘Ik denk dat ik als chef een schakel 
kan zijn tussen de landbouw en het grote publiek. 
Mensen houden in de gaten wat chefs serveren. Als 
wij iets promoten, kan dat mainstream worden. 
Ik vind dat een taak die chefs ter harte moeten 
nemen: goed nadenken met welke producten wij 
koken, want zo bepalen we mee de toekomst van 
ons voedsel.’

Gasterij De Gulle Waard, Meester A.th. ten 
Houtenlaan 4, 7102 EH Winterswijk, Nederland; 

www.gullewaard.nl 

Op zondag 18 oktober geeft Nel Schellekens een 
lezing en kookdemo op het foodfestival Krachtvoer 

in Antwerpen, www.krachtvoer.be »
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 BereIdIng:
1. Maak een papje van de melk en het verkruimelde brood. Meng het 

gehakt met het geweekte brood, de ketjap, mosterd, kruiden en de eieren 
en laat een dag gekoeld rusten. Rol gehaktballen van gewenste grootte.

2. Kook of stoom de gehaktballen gaar op 90 °C tot ze binnenin gaar zijn 
(snijd eentje open om te testen) of tot ze een kerntemperatuur van 70 °C 
hebben. Laat de ballen afkoelen en snijd ze in 4 schijven. 

3. Prik de schijven afwisselend met een schijf ui op een satéprikker en 
frituur tot de berenpoot goudbruin is. 

IngredIënten:
1 kg varkensgehakt van een 
beer of barg (gecastreerde beer)
40 g oud witbrood zonder korst
40 g melk • 2 eieren • 12 g zout  
10 g ketjap • 40 g mosterd 
Een snuf nootmuskaat, kerrie, 
peper, cayenne • 3 grote uien 
(in schijven) • satéprikkers

Berenpoot 
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BereIdIng:
1.  Verwarm de oven voor tot 90 °C. Wrijf de geitennek in met peper en 

zout. Verhit een klont boter in een pan. Schroei het vlees dicht langs alle 
kanten op een hoog vuur, zodat het goudbruin is aan de buitenkant. 
Haal het vlees uit de pan. 

2.  Verhit een nieuw klontje boter in de braadpan. Stoof de uien op een zacht 
vuur aan tot ze gekleurd en zacht zijn. Doe het vlees bij de uien. Schenk 
zoveel bouillon in de pan tot het vlees net onder staat. Voeg de laurier en 
de kruidnagels toe.

3.  Zet de braadpan met gesloten deksel in de voorverwarmde oven. Laat 
drie kwartier sudderen. Verhoog de temperatuur daarna tot 120 °C en 
laat het vlees nog een uur verder garen. 

4.  Laat het vlees afkoelen in het vocht tot het lauw is. Haal het uit de pan en 
zeef de lauwwarme saus. Breng de gezeefde saus opnieuw aan de kook en 
laat inkoken tot de gewenste dikte. Snijd het vlees in plakken en serveer 
met de saus en een stoofpeertje.

IngredIënten 
(voor 4 personen):
750 g geitennek 
(zonder been)
2 klontjes boter
2 grote uien 
(fijngesneden) 
4 blaadjes laurier
2 kruidnagels
Ca. 2 liter bouillon van geit 
(of ander vlees/groente) 

Gestoofde nek van GeitenBok
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