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Fons Deen is Wijk aan Zeeër, Amsterdammer, kok en
jongerenwerker. Associatieve ideeën werkt hij uit tot
concepten. Het jongste resultaat: mosterd. En
mosterdsoep.

Regionaal

5

IJmond

IJmond

Mosterd uit Wijk
aan Zee, lekker
en kneuterig
Fons Deen, kok en jongerenwerker: ’Hoe lokaler hoe beter,
zie het als tegenhanger van globalisering’
Heleen Vink

Wijk aan Zee Q „Eigenlijk is het idee
voor de mosterd al ontstaan in Amsterdam”, vertelt Fons Deen. Sinds
vier jaar woont de horecaman en
jongerenwerker in Wijk aan Zee. „Ik
hou van kleine gemeenschappen.”
Hij dacht: ’Ik ga op zoek naar iets
waar de Wijk aan Zeeërs gek op zouden kunnen zijn’.
In het boekje ’Kleine geschiedenis
van de Nederlandse keuken’ stuitte
hij op een recept afkomstig uit
Wijk aan Zee, de Wijk aan Zeeër
Omelet. Bij een verdere zoektocht
kwam hij de namen van de Wijk
aan Zeese kunstschilder Rijckaert
Aertsz tegen, een leerling van de
kunstschilder Jan Mostaert uit
Haarlem.

Geproefd
De combinatie van een typisch
Wijk aan Zees recept en de naam
Jan Mostaert bracht Fons op het
idee om de originele Wijk aan
Zeese mosterd te maken. De voormalig horecaondernemer dook de
keuken in en met goed resultaat.
„De visboer heeft het geproefd,
Brasserie 14 in Amstelveen gebruikt
het, mijn vriendin Annemarie
Zoontjes testte het alsmede diverse
inwoners van Wijk aan Zee en
Velsen-Noord.”
Voor het etiket benaderde hij
dorpsgenoot en kunstenaar Geor-

Aan het werk in de keuken.

ges van Luijk. Behalve nadenken
over een ontwerp, dook Georges
ook met Fons z’n mosterd de keuken in. Volgens Georges zelf leverde dit de lekkerste mosterdsoep
ooit op. De beide mannen zijn
enthousiast. „We gaan bedenken
hoe we dit alles willen presenteren.”

De zee in een
mosterdpotje
Toepasselijk volgens Fons
Deen is dit oude gedichtje:
De zee kun je horen

Mosterdsoep
Hun eerste plan is om op de zomerse Smaakmarkten in Wijk aan
Zee de potjes mosterd en de mosterdsoep aan de man te brengen.
„Eigenlijk wil ik er naar toe werken dat de mosterd overal in de
Wijk aan Zeese horeca gebruikt
gaat worden. De horeca kan mij
altijd vragen om een proefmonster.”
En, genietend: „Ik ben dol op
kneuterigheid, hoe lokaler hoe
beter. Een beetje als tegenhanger
van de globalisering.”
Fons Deen werd in 1963 in Amsterdam geboren. Zijn moeder kreeg
veel kinderen. Vijf in vijf jaar tijd.
Daarna kwamen er nog drie met
Fons als nakomertje. De bovenwoning bestond uit drie kamers. Een
slaapkamer voor vader en moeder,
één voor de meisjes, vier jongens
sliepen in de woonkamer en twee
in de fietsenkelder waar vader
Deen een stapelbed had gebouwd.
Dat was ’s avonds en ’s morgens
nog een heel gepuzzel.

Met je handen voor je oren
In een kokkel,
In een mosterdpotje
Of aan zee

Fons Deen met vriendin Annemarie Zoontjes.

Zijn vader doorkruiste als stoffeerder, schoenen- en tassenmaker de
hele stad. ’s Avonds werd nog bijverdiend door geld te wisselen in
een sigaretten-automatenportiek.
Voor een grotere woning verhuisde
het gezin naar Heemskerk. Regelmatig gaat Fons nog terug naar de
Baetostraat waar hij werd geboren.
Hij blijft trots op zijn roots. „Ik
ben blij en trots dat in mijn paspoort staat; geboren te Amsterdam.
Na mijn dood wil ik het liefst worden uitgestrooid in Bos en Lommer. Dat maakt de cirkel mooi
rond.”
Als zestienjarige volgde Fons een
horecaopleiding in Amsterdam.
Zijn loopbaan begon als banketbakker bij de Hema in Beverwijk.
„Daar aan de Koningstraat werd
destijds voor alle Hema-filialen van
de gehele provincie het banket
gebakken.” Daarna ging hij volgens een gezinstraditie werken bij
supermarkt Nijman in Heemskerk.
„Al mijn broers en zussen hebben
daar gewerkt. Bij de afdeling vleeswaren, als boodschappenbezorger
of achter de kaas. ’Daar heb je er
weer één van Deen’ klonk het dan.”
Zelf werkte Fons er als banketbakker.
„Buurthuizen vond ik ook fantastisch”, zegt Fons. Daarom volgde
hij na zijn horecaopleiding nog een
MBO- en een HBO-opleiding voor
het werken met randgroepjongeren. Om deze opleidingen te kun-
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nen bekostigen, werkte hij in de
horeca in Leiden en in Den Haag.
Vier jaar jongerenwerk in Scheveningen Duindorp volgde. Maar
weer ging het roer om. Met een
groep van acht vrienden runde hij
jarenlang restaurant Camino Real
in Leiden. Lachend: „We waren
heel enthousiast, maar totaal niet
zakelijk. Het is een wonder dat de
zaak nog zo lang, zo succesvol
heeft bestaan.”

Jongerenwerk
Rond zijn veertigste keerde de
horecaondernemer terug naar het
jongerenwerk. Onder meer in Bos
en Lommer. „Als ik ergens wilde
werken, dan wel daar waar ik ben
geboren.” Na vijf jaar Amsterdam
verplaatste zijn werkterrein zich
naar zijn huidige werkgever Parlan
in Alkmaar.
Fons combineert het werken met
jongeren het liefst met een baan in
de horeca en met het uitwerken
van zijn ideeën. „Als de mosterd
eenmaal van de grond is, wil ik een
Wijk aan Zees brood.” Eerder heeft
Fons samen met zijn broers een
oud vergeten recept van het origineel Sloterdijks krentenbrood weer
tot leven gewekt. Dit brood wordt
nu verkocht bij een bakker in Amsterdam-West. Fons blijft lekker
kokkerellen. „Ik ben ook bezig met
bitterballen met vlees van Hooglanders uit de duinen bij Wijk aan
Zee, ook zo lekker lokaal.”

De Wijk aan Zeese mosterd.

