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eten, geeft dat een heel andere ervaring dan

gewoon in een restaurant aan tafel zitten. Het

is ook veel socialer, ze moeten aan elkaar

hulp vragen om naar boven of beneden te

gaan. Zo beginnen mensen die elkaar niet

kennen met elkaar te praten.”

Tegen halftwee komen de eerste mensen voor

hun restjeslunch aan bij het kookbusje van

Miguel. Ze hebben allemaal paraplu’s of

regenjassen mee. De hemel begint namelijk

vervaarlijk donker te kleuren. Miguel laat het

niet aan zijn hart komen en schept vrolijk sla

met rode biet en kruiden, gebakken champig-

nons, wortels, sluimerwten, broccoli en één

gehaktbal in een zwarte doos. “Dat is een

Bentobox”, legt Miguel uit. “Als je in Japan

woont en je hebt een lieve moeder, dan vult

zij ’s morgens de hokjes in de zwarte doos

met lekkere rijst en groentjes. We gebruiken

ze omdat ze praktisch zijn om mee te nemen

naar boven én omdat ze er leuk uitzien.”

Vluchten voor de regen
Miguel is ondertussen peentjes aan het zwe-

ten: hij moet veertig boxen vullen, de Duitse

radio wil nog een interview en last but not

least: zijn ouders staan ook in de rij voor een

restjesdiner. “Onze Miguel kookt altijd lekker,

iets wat hij toch niet van mij geleerd heeft”,

bekent zijn moeder. Wie zijn box heeft, klau-

tert op de picknicktafel, waar wijnflessen met

kraantjeswater klaarstaan. Hennie en Krijno,

een koppel dat ook meedeed met de kruiden-

wandeling, kruipt met hun zwarte doos op

tafel. Ze kunnen meteen ook hun paraplu’s

opendoen, want net nu iedereen zit, begint

het te druppelen. Ze blijven echter dapper zit-

ten. “Dit is een bijzondere ervaring. Toen het

betrok, dachten we: zouden we wel gaan?

Maar wat regen, daar blijven we niet voor

thuis. Al is het eten niet zo lekker. Maar het is

de ervaring die telt.” Slechts een paar mensen

vluchten onder de luifel van de kookbus, de

rest blijft zitten. Onder hen ook Michael met

zijn vrouw en zoontje. “Onze jongen vindt

vooral de broccoli lekker, die heeft hij goed

opgegeten. En de fruitsla lust hij ook wel.

Heel lekker, vinden we het.”

Fotograaf Jonas en ik eten onder de luifel en

blijven een beetje op onze honger zitten. Eén

gehaktbal en wat gebakken groenten, daar is

de maag van de gemiddelde Belg toch niet

mee gevuld. We krijgen nog een banaan of

koek toegeschoven, en krijgen zelfs een twee-

de portie aangeboden wanneer blijkt dat alle

gasten hun restjesbox hebben gekregen. Wat

gebeurt er als op 20 september de laatste rest-

jesbox is uitgedeeld? Sterft het Rustige Rest-

jesrestaurant dan een stille dood? “Nee, want

we hebben al vragen gekregen om op andere

manifestaties met het restjesrestaurant te

komen”, zegt Martijn. “Misschien doen we

het volgende zomer weer.” ■

INFO

Rest kookt nog in het Belmonte Arboretum van Wagenin-

gen op 21/9, lunch om 14 uur, kruidenwandeling om 10

uur, info@therest.nl, www.therest.nl

aldente

KOK MIGUEL BRUGMAN

‘Zelfs de restjes van de restjes gooien we
niet echt weg.’


