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stadsmens

‘Crème als vulling in bonbons
vind ik net zachte zeep’
Niets mag van bonbonmaker Nico
Fernandes namaak zijn in zijn assortiment. Daarom is het stipje op de
Irish Coffee 22 karaats bladgoud en de
garnering op de Baton Café een versuikerd rozenblaadje. “Het bladgoud
komt uit België en het rozenblaadje
uit Toulouse. Nee, op de Baton Café
doe ik geen stukje kunststof”, gruwt
hij. “Dat is niet mooi om te zien”. Fernandes verrast het bezoek opnieuw
als hij een zeefdruk tevoorschijn
haalt. “Die heb ik speciaal laten maken voor de firmanaam Westerbeek.
In plaats van inkt gebruik ik voor het
logo chocolade”, zegt hij en wijst naar
de witte bonbon waarop de tekst in
piepkleine zwarte chocoladelettertjes prijkt.
Westerbeek. De naam zal hij veelvul-

‘Ik moest het
receptenboekje zien
te ontcijferen. Met
behulp van mevrouw
Westerbeek is dat
gelukt’
dig noemen. In 1984 reisde Fernandes vanuit Venlo naar de Residentie
om Guus Westerbeek, indertijd een
begrip in Den Haag, te ontmoeten. De
23-jarige Nico wilde weleens praten
met de man die, net als hij, bezeten
was van chocola. Korte tijd later overleed Guus Westerbeek en Fernandes,
van oorsprong banketbakker, nam de
familiezaak over. Op 1 april bestaat de
firma precies honderd jaar.
Marmer
Pasen nadert, dus topdrukte voor
Nico Fernandes. In zijn winkel in de
Van Slingelandtstraat, die tevens atelier en werkplaats is, staan paaseieren

voormalige groentehal in de Van Slingelandtstraat. Vorig jaar november
was hij 25 jaar eigenaar van de firma.

in soorten en maten. Vrij nieuw in de
collectie zijn de gemarmerde eieren.
“Daarvoor gebruik ik een deel witte
chocolade en een deel pure. Je krijgt
daardoor dat mooie marmer effect”.
Het werk neemt hem deze weken
voor honderd procent in beslag. Hij
heeft nu zelfs geen tijd voor zijn andere passie: muziek. “Ik speel klarinet
in het Haags Symfonie Orkest Euterpe. Maar als ze me rond Pasen of Kerst
vragen in te vallen, kan ik niet. Dan
heb ik het veel te druk”. In vitrines
in de toonbank liggen zijn bonbons,
die € 4,50
4,95 per ons kosten, geëtaleerd. Ruim dertig heeft hij er in zijn
collectie, waaronder negen soorten
drankbonbons. Het grootste deel van
zijn assortiment maakt hij naar recept van Guus Westerbeek. Een paar
andere bonbons ontwikkelde hij zelf,
zoals de Noir en de Noisette. Over
de laatste zegt hij: “Daar zit een heel
klein beetje hazelnootpaté in, zonder
suiker. Je moet dat heel voorzichtig
mengen, anders gaat het schiften. Ik
gebruik als vulling vooral canache.
Dat is een mengsel van slagroom en
chocolade. Crème is weliswaar goedkoper, maar dat vind ik als vulling in
een bonbon net zachte zeep”.
Liefde
De liefde voor zijn vak spat er bij Fernandes vanaf. Westerbeek moet dat
in 1984 in hem herkend hebben. Nico
ging indertijd onaangekondigd op bezoek. “Vrienden van mijn ouders die
in Den Haag woonden, hadden mij
over hem verteld. Ik ben op de trein
gestapt en heb bij het Centraal Station een fiets gehuurd. De zaak zat in
de Antonie Duyckstraat. Toen ik binnenkwam stond Westerbeek een bonbon te maken. Het klikte meteen. Hij
heeft me alles laten zien. Ik heb natuurlijk niet aan hem gevraagd wanneer hij ermee zou ophouden, maar
hij had mensenkennis en merkte dat
het mij interesseerde”. Fernandes die
op verzoek van mevrouw Westerbeek

Nico Fernandes in zijn bonbon-atelier Westerbeek. De firma bestaat 100
jaar. >Foto: Eveline van Egdom

zijn adres had achtergelaten, kreeg
twee maanden later een brief van
zoon Hans, waarin hij vertelde dat
zijn vader was overleden. Nico werd
opvolger.
Op tafel komt een zwart, wat gehavend boekje, waarin Westerbeek zijn
recepten had genoteerd. Daarmee

moest hij aan de slag. “Het staat er allemaal heel summier in; ik moest het
zien te ontcijferen. Met behulp van
mevrouw Westerbeek is het gelukt.
Zij heeft ook winkeldame Tilly overgehaald om in de zaak te blijven. Aanvankelijk zag ze niets in zo’n broekje
van 23 jaar”. In 1996 kocht hij een

Jasje
Heel kort samengevat werkt Fernandes bij de bonbons als volgt: Als de
vulling gemaakt is en, na een nacht,
wat is opgesteven, wordt die in banen
gespoten. Daarna krijgt de bonbon
een jasje van chocolade. “Voorheen
deed ik dat met een vorkje, maar ik
kreeg last van mijn pols. Nu doe ik dat
nog bij een paar, bij de rest gebeurt
dat geautomatiseerd”. Fernandes ging
daarvoor acht jaar geleden op zoek
naar de juiste machine en vond een
uit Italië afkomstig apparaat in Antwerpen. “Daar zit de importeur. Hij
heeft me het adres gegeven van een
mevrouw die zo’n machine heeft. Ik
ben er met mijn vullingen naar toe
gegaan en heb gekeken of het iets
was”. Van de aanschaf heeft hij geen
spijt: “Het is een verademing. Niet
alleen vanwege mijn pols, ik kan nu
eindelijk ook aan de vraag voldoen.
Met het vorkje werken is heel arbeidsintensief”.
Fernandes heeft trouwens ook een
passie ontwikkeld voor groene energie. “Ik heb op het dak van mijn huis
negentien zonnepanelen, heb dus
mijn eigen energiecentrale. Niets is
leuker dan je eigen energie op te wekken”.
Op de valreep schiet hem een compliment te binnen dat hem in het prille
begin zelfvertrouwen gaf. “Een wat
oudere heer had pistache bonbons geproefd die ik had gemaakt. ‘Net als bij
Westerbeek’, zei hij, gaf me een hand
en nam zelfs even zijn hoed af”.
Joke Korving
Bonbon-atelier Westerbeek, Van Slingelandtstraat 121, dinsdag t/m vrijdag geopend van
9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot
17.00 uur.
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