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STERRENKOORTS

Stuk voor stuk vinden ze dat ze sterwaardig zijn. Toch besloot de organisatie achter de
Michelin-gids op enig moment om ze een ster af te nemen. Chefs Toine Hermsen, Gerard
Wollerich, André van Doorn en gastheer Gaylord de Winter over slecht nieuws.

CHEFS OVER HET
VERLIES VAN EEN STER
‘Michelin zou op z’n minst een seintje kunnen geven’

T

OINE Hermsen werd in
2001 onaangenaam verrast
door de Michelin-organisatie. Hij moest één van zijn
twee sterren inleveren. De
patron-cuisinier van het naar
hem vernoemde restaurant in
Maastricht heeft nu, tien jaar
later, nog steeds ‘slechts’ één
ster. En dat knaagt. ‘Ik weet
zeker dat wij tweesterrenwaardig zijn. Op vakantie zijn we in
Parijs gaan eten in één van de
topzaken daar. Voor dat niveau
doen wij niet onder; die tweede
ster moet er weer komen.’
Hermsen kan zich de
teleurstelling nog helder voor
de geest halen. Hij heeft dan
ook een punt van kritiek op
Michelin: ‘Uit humane overwegingen kunnen ze minstens een
seintje geven dat dit oordeel

eraan zit te komen.’ Sterverlies
betekent klantverlies en
omzetdaling. ‘Het ligt heel
gevoelig - er zijn niet voor niets
in het buitenland chefs die
zelfmoord hebben gepleegd.
Een ster krijgen doet je heel
veel, er één verliezen leidt tot
louter onbegrip.’

Apicius
Een vergelijkbare boodschap
als tien jaar geleden naar
Maastricht ging, kwam bij de
laatste sterrenslag in Bakkum
terecht. Daar werden Gaylord en
Thorvald de Winter - de broers
die samen restaurant Apicius
runnen - teruggezet van twee
sterren (sinds 2005) naar één.
Gaylord de Winter nuanceert
het inleveren van een ster:
‘Soms win je een wedstrijd en

De waarde van een Michelinster
In 2001 was het niet de eerste keer dat Toine Hermsen een
Michelin-ster verloor. ‘Ik denk dat ik in Nederland degene ben die
het vaakst een ster gewonnen én verloren heeft’, schat de topkok
in. Heeft zo’n ster van destijds dezelfde waarde als die van
tegenwoordig? ‘Het is onvergelijkbaar. Kocht je twintig jaar
geleden een Volvo, dan was dat op dat moment een geweldige
auto, van alle moderne gemakken voorzien. Maar als je diezelfde
wagen tegenwoordig zou kopen, dan is het nog steeds een prima
wagen. Alleen vergeleken met de standaard van vandaag de dag
is het niets bijzonders.’
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soms verlies je. Ajax kan ook
niet altijd kampioen worden.’

Deukje
Wat doet het verlies van een ster
met je? ‘Het tast je zelfvertrouwen niet aan, maar het levert
wel een deukje op. Je kunt het
negatief en positief benaderen.
Onze zaak heeft nu misschien
een lagere drempel en kan dus
meer en andere klanten trekken. Inboeten op de kwaliteit
doen we niet.’
Of het de broers omzet heeft
gekost? ‘Dat is moeilijk te
bepalen. We leven immers ook
nog in een economische crisistijd. Tot augustus liep de omzet
op gelijke voet met vorig jaar.
Daarna werd het wel minder,
maar dat komt ook door het
weer. Veel klanten gingen nog
even naar de zon. Nu komen de
drukke tijden weer, met de
Restaurantweek en enkele
lokale initiatieven. We hebben
allebei een vrouw en kinderen.
Als je als vader en familieman
maar drie sterren krijgt, dat is
het allerbelangrijkst!’

‘Half jaar in een dip’
In 2007 verloor Gerard Wollerich uit Sint-Oedenrode ‘zijn’
ster. ‘Dat was volkomen
onverwacht. Ik zat een halfjaar

flink in een dip, daarna hebben
we gezegd: ‘Schouders eronder!’
Met als resultaat dat hij sinds
2009 weer in het rode boekje
voorkomt. ‘Ik had daar zeker vijf
jaar voor uitgetrokken.’
Volgens Wollerich is het niet
per definitie verkeerd om een
ster te verliezen. ‘Het heeft me
tot nadenken bewogen. Ik kijk
nu heel anders tegen zo’n ster
aan. Dat is een gevoel dat je pas
kunt ervaren als je er een keer
één verloren bent. Ik heb altijd
in topzaken gewerkt. Het
schrikt je wakker en laat je
misschien nog wel meer over
het vak nadenken.’
Of Wollerich daadwerkelijk iets
anders is gaan doen, om de ster
weer terug te verdienen? ‘Dat
kan ik me niet voorstellen. Wat
ik wel kan zeggen, is dat je moet
blijven investeren in je personeel. Zorg dat je een goed team
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In aanloop naar de nieuwe
Michelingids volgt Misset
Horeca de ‘Sterrenkoorts’
op de voet.

hebt. En voor beginners en
leerlingen: blijf je basis houden
in technieken en producten. Als
metselaar bouw je ook niet
direct een kasteel, maar begin je
ook bij de basis. Van daaruit
kun je verder groeien en gaan
experimenteren.’

André van Doorn
‘Ik scande de lijst en zag tot

mijn verbazing Houten niet
meer staan.’ André van Doorn
weet nog precies hoe hij er
achterkwam dat zijn Kasteel
Heemstede niet meer tot het
sterrenarsenaal van Michelin
behoorde. Dat was in 2009. Nu,
slechts twee jaar later, staat zijn
zaak wel weer vermeld. Ook
een verrassing voor Van Doorn.
‘Ik dacht: dat duurt wel een

poosje. Ik heb veel vertrouwen
in Michelin, hoewel ik het
natuurlijk niet eens was met het
besluit.’
Over ‘De magie achter de
Michelinster’, het boek van oudMichelin-hoofdinspecteur Paul
van Craenenbroeck, wil Van
Doorn niet veel kwijt. ‘Ik heb
het nog niet kunnen lezen.’
Maar net als zijn collega’s in dit

Ster-innering
‘Mijn mooiste Michelin-herinnering was in het begin van mijn
carrière’, zegt Toine Hermsen. ‘Ik werd toen in het Prinses Juliana
in Valkenburg - destijds één van de toprestaurants van Nederland aangesteld als chef. Op mijn 26e was ik één van de jongste
chefkoks in een sterrenrestaurant.’ Hermsen nam de twee sterren
van zijn voorganger over. ‘Dat jaar verloren we er één, maar daar
konden zowel ik als mijn bazen mee leven. De teleurstelling was
niet zo groot. Maar toen we een jaar later die tweede ster weer
terugverdienden, was het groot feest. Die hadden we immers écht
zelf verdiend!’

artikel denkt hij niet dat hij het
slachtoffer is geworden van de
drang naar sensatie, waar Van
Craenenbroeck het over heeft.
‘Dat hoop ik althans niet.’
Van Doorn vatte het oordeel
professioneel op. ‘Ik heb
meteen gezegd dat ik me niet
zou gaan verstoppen. Ik heb de
pers dan ook gewoon te woord
gestaan, dat hoort ook bij dit
werk. Ik heb het team bij elkaar
geroepen en hen gezegd dat we
niet bij de pakken neer moesten
gaan zitten. We hadden een
volle zaak die avond en de klant
mocht niets aan ons humeur
merken. De klant staat immers
centraal!’

Extra stimulans
‘Ook zonder ster moet ik
kunnen functioneren. Ik wil
alles zo goed mogelijk doen,
maar ik heb niet het idee dat we
na het slechte nieuws iets
anders hebben gedaan. Al
vormde het wel een extra
stimulans.’
Van Doorn vroeg nog wel een
gesprek aan met Michelin en
dat vond ook plaats, maar werd
daar niets wijzer van. ‘Ik ben
natuurlijk niet objectief, maar
ik vond en vind dat de ster bij
ons hoort. Dat vindt Michelin
nu gelukkig ook weer.’ ■
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