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Koester de oester
Wat ondenkbaar voedsel is voor de ene, is een delicieuze delicatesse voor de ander. 
Maar welke oesters kies je het best uit het brede aanbod, hoe open en bereid je ze en waarmee 
combineren ze het best? Met deze handleiding loopt er niks meer fout. (Als je een ijzeren 
handschoen draagt, tenminste.)

Door BArBArA SeruluS, foto’s olMo peeterS

#DTV
Het lijkt wel alsof je voor 
het kopen van oesters een 
encyclopedische kennis 
nodig hebt van soorten, 
cijfers en smaken. Laat 
je niet afschrikken door 
de schijnbaar prestigi-
euze schelp: zet je visboer 
in als raadsman. Vraag 
raak over welke soort zoe-
ter, zilter of vegetaler is 
en koop van elke soort 
een paar schelpen om je 
eigen smakenpalet uit te 
breiden. Elk moment is 
er wel een bepaalde soort 
uit Frankrijk, Ierland of 
Nederland die op haar best 
is, informeer dus ook zeker 
naar de oester van het sei-
zoen.

Welke saus mag erop?
Citroen wordt traditioneel 
gebruikt om de versheid 
van een oester te testen. 
Wanneer de oester ineen-
krimpt bij die druppel 
zuur, weet je dat ze nog 
springlevend en dus vers 
is. Als je overtuigd bent 
van de kwaliteit of je hebt 
net zelf de oester geopend, 

is het niet per se nodig om 
de oester met citroensap te 
besprenkelen.
Oesters worden traditio-
neel geserveerd met peper, 
citroenpar t jes en een 
kommetje mignonette: 
azijn met gehakte sjalot. 
Nieuwerwetse toevoegin-
gen zijn komkommer, gin 
of dille. Al die smaken pas-
sen goed bij de zilte oes-
ters, maar proef ze zeker 
ook puur. Nog leuker is het 
als je een aantal verschil-
lende soorten koopt en 
vergelijkt, zo leer je welke 
smaken je apprecieert en 
welke oestersoorten je 
favoriete zijn.

Hou ze binnen
De beste test om een oes-
ter te taxeren, is ruiken. 
Een slechte oester herken 
je aan een dubieuze geur. 
Wanneer je oester ruikt 
naar een zilte zeebries, 
ben je in veilige wateren. 
Oesters kun je na aankoop 
gemiddeld nog een week 
bewaren in de koelkast – al 
hangt dat natuurlijk ook af 
van je bron. Als je de oes-

ters rechtstreeks bij een 
kweker hebt gekocht, zit 
je zeker safe, als ze uit de 
uitverkoop van de super-
markt komen, is de kans 
dat ze al geruime tijd zijn 
opgevist iets groter. Kijk 
vooral goed naar je oesters: 
zijn ze nog nat en goed 
stevig verpakt? Dan zit je 
goed. Wanneer de oesters 
droog zijn of openstaan, 
kom je in de gevarenzone. 
De vuistregels om oesters 
thuis te bewaren zijn kort 
en krachtig: altijd in de 
koelkast, de oester met de 
bolle kant naar onderen 
leggen en iets zwaars op 
de oesters leggen zodat de 
schelpen niet opengaan. 

naT of Droog
Meestal worden oesters 
geserveerd met de geut 
zeewater die in de schelp 
zit. Als je vooral de zoete, 
vegetale smaak van de 
oester wilt proeven en niet 
enkel het zoute van de zee, 
kun je dit ook afgieten. 
Oesterkenners zullen je 
misschien bekijken met 
een opgetrokken wenk-

brauw, maar verbaas ze 
door stellig te poneren dat 
ze op die manier de aardse 
smaken van de oester voor 
het eerst zullen proeven. 

kracHTpaTser
De spier waarmee de oes-
ter zich vastketent aan 
haar schelp wordt onder de 
oesteraficionado’s gezien 
als een delicatesse. Het is 
dus zaak om bij het openen 
de sluitspier zo goed moge-
lijk af te schrapen met het 
oestermes, zodat er niets 
van dat lekkers aan de 
schelp blijft hangen.

scHol
De klassieke compagnon 
van een oesters is een glas 
ijskoude sprankelende 
champagne. En daar is 
een goede reden voor. De 
bodem van de champagne-
streek zit vol kalk, afkom-
stig van de schelpen die 
de zee er achterliet, toen 
de bodem daar miljoenen 
jaren geleden nog onder 
water stond. Zowel in de 
oester als in je glas bubbels 
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HAndleiding voor 
de oeSterleek
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proef je dus de zee. Laat 
die historie je echter niet 
tegenhouden om ook eens 
te experimenteren met 
sake, martini, sherry, jene-
ver of voor het dramatische 
effect een stevige bloody 
mary. Allemaal drankjes 
die goed samengaan met 
deze edele schelpen.

smullen 
zonDer scHulDgeVoel
Als je je zorgen maakt 
over de toekomst van deze 
wereld, kun je dat gerust 
doen terwijl je een oester 
slurpt. Technisch gezien 
zijn oesters ideaal om de 
wereld te voeden. Ze zet-
ten plankton uit de zee, dat 
wij als mensen niet kun-
nen eten, om in voedzame 
eiwitten. Bovendien zuive-
ren ze de zee terwijl ze dat 
doen. Aangezien de meeste 
oesters gekweekt worden 
is ook de schade aan de 
zeebodem bij het opvissen 
beperkt. 

go WilD
Naast de gekweekte oes-
ters zijn er ook wilde oes-
ters. Meestal zijn dat oes-
ters van de Japanse soort 
– creusen of holle oesters 
– die in de 19de eeuw in 
onze wateren zijn inge-
voerd en inheemse oester-
soorten zoals de Zeeuwse 
platte in het wild hebben 
verdreven. Jan en Barbara 
van visserscollectief De 
Goede Vissers rapen in de 

Waddenzee zulke inva-
sieve wilde oesters met de 
hand en verkopen ze. Het 
zijn stevige exemplaren die 
minder elegant zijn en veel 
meer uit de kluiten gewas-
sen dan hun gecultiveerde 
tegenhanger. Ze groeien 
trager en zijn ouder dan de 
meeste oesters die we eten, 
wat een complexere smaak 
oplevert. Niets houdt je 
tegen om wat dichter tegen 
de Belgische grens – in 
Zeeland, bijvoorbeeld – 
op zoek te gaan naar een 
plek waar je zelf wilde oes-
ters kunt rapen. Iedereen 
mag dagelijks tien kilo-
gram oesters, mosselen 
of andere heerlijkheden 
uit de zee voor persoon-
lijke consumptie mee naar 
huis nemen. Een dagtrip 
met een oesterfestijn als 
afsluiter. Check wel even de 
getijden zodat je niet over-
spoeld wordt. 

oesTerscHelp, open u
De belangrijkste regel, 
voor ervaren en onervaren 
oesterstekers, is een goede 
bescherming van je pols 
en hand. Denk maar even 
aan de combinatie van een 
weerbarstige schelp, een 
bot mes, veel kracht en de 
nabijheid van je slagader. 
Laten we hopen dat dit 
imaginaire tafereel je over-
haalt om een ijzeren net-
handschoen, stevige tuin-
handschoen of ten minste 
een dubbel gevouwen 
handdoek te gebruiken om 

de schelp vast te houden. 
Positioneer de oester met 
de platste kant naar boven. 
Op dit moment heb je twee 
aanvalsstrategieën. Ofwel 
plaats je het mes achter-
aan in de punt waar de 
scharnier zich bevindt. 
Je duwt het mes in een 
hoek van 45° diep tus-
sen de twee schelpen en 
wrikt dan horizontaal het 
gewricht open. Eenmaal 
het scharnierpunt open is, 
glijd je met je mes zo dicht 
mogelijk tegen de boven-
ste schelp tot aan de sluit-
spier vooraan. Als je die 
hebt overgesneden is de 
klus geklaard. Een andere 
tactiek is om je mes rechts 
vooraan tussen de schelpen 
te wurmen en zo meteen 
de sluitspier over te snij-
den, door je mes tegen de 
bovenste schelp te schra-
pen. Deze tweede methode 
vereist meer voorkennis 
van de oesteranatomie, 
omdat je minder goed ziet 
wat je doet. 
Als je van je oester een 
slagveld gemaakt hebt 
door foute bewegingen, is 
er nog niets verloren. Een 
goede truc is om de oes-
ter onderaan los te snijden 
en om te draaien – op die 
manier heb je een maag-
delijke oester die eruitziet 
alsof ze door een professio-
nal is opengestoken. Koude 
maakt een oester stevig en 
geeft beet. Oesters mag je 
dus serveren op grote scha-
len ijs of net uit de koelkast. 

oesteradresjes

De Oesterij 
in Yerseke

Jonge oesterkweker Jean 
nam het mosselbedrijf 
van zijn ouders over, 

maar werd verliefd op 
de oester. In De Oesterij 
kun je zijn oesterputten 
bekijken, oesters kopen 

en ter plaatse verse oesters 
proeven. 

Havendijk 12, 4401 Yerseke

küstlichkeiten 
in Berlijn

De Nederlanders Baaf 
en Roel zien het als hun 
plicht om Duitsers van 

verse vis uit de Noordzee 
te voorzien. Elke week 
halen ze onder meer de 

wilde waddenoester 
op de visafslag en 

rijden ze ermee naar de 
geanimeerde Marthalle 

Neun, een streetfoodhal in 
Kreuzberg.

Eisenbahnstrasse 42/4, 
10997 Berlin-Kreuzberg

OesternerD 
Marcus 

Van de Noord van Zilt 
en Zalig is niet alleen 

wereldkampioen oesters 
steken, maar kan ook 

eindeloos vertellen over 
oesters. Hij kan ook 

als geen anders oesters 
combineren met – hou u 

vast – bieren. 
www.ziltenzalig.nl
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