
culi column marjan ippel.

Afgelopen zomer was Twitter wereldwijd in rep en roer, omdat de dag zou  
zijn aangebroken waarop Michael J. Fox alias Marty McFly in de film Back to the  
Future II (1989) arriveerde in de toekomst. Kniesoor die opmerkt dat we Marty  
pas in 2015 verwachten. En wat zal McFly dan aantreffen? Filmregisseur Robert 
Zemeckis was er duidelijk over: in 2015 is voetenwerk zó vorig millennium, 
dankzij vliegende skateboards waarmee iedereen boven de straten zoeft.  
Maar ook handwerk, ambacht, is dan iets uit een ver verleden. Nostalgie.
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De regisseur, wiens special effects inmiddels zelf als nostalgisch handwerk te boek staan, kon 
er niet verder naast zitten. Mocht Marty opduiken, zou hij denken de verkeerde knop te hebben 
ingedrukt van de tot tijdmachine omgebouwde vintage DeLorean. (Voor iedereen van ná 1980: een 
übercoole eighties auto.) Kleinschalige, ambachtelijke neringen bevolken de straten alsof het 
1955 is ! het jaar dat Marty op zijn eerste tijdreis aandeed. Tot aan de kleding, gezichtsbeharing, 
bebrilling en hoofdbedekking van de nouveau-ambachtelijken toe, lijken ook wij anno 2012 een 
tijdreis naar het verleden te hebben ondernomen. Zelfworsters worsten er zwaar traditioneel 
en dus ambachtelijk op los. Al dan niet biodynamische wijnboeren ploegen de wijngaarden 
om met ploegpaarden. Brood wordt met museale zuurdesems in antieke houtovens gebakken 
van uit fossielen gepeuterde uitgestorven granen. En baristi staan te kwijlen bij het zien van 
romantisch-ambachtelijke old school koffiebranders. Zoals de Giesen, een oerdegelijk, puur 

ambachtelijk, traditioneel kwaliteitsproduct van eigen bodem. Sinds 2005. Want de Giesen mag ogen als een originele 
machine uit de rock-’n-rolltijd van Marty’s ouders en gebruik maken van oude technieken, het is honderd procent een 
apparaat van nu. Gemaakt met de hitechkennis van dit moment. Na het malen in een al even vintage-meets-future 
koffiebonenmaler, wordt de espresso gezet in de Synesso. Een artisanaal geproduceerde machine die zelfs tijdens 
het zetten volledig handmatig naar de snel veranderende koffieopvattingen van de barista kan worden gefinetuned. 
Higher komt de tech momenteel nauwelijks. Ambacht is leuk. Maar ambacht om het ambacht levert een kansloze 
museale wereld op. In plaats van kritiekloos terug naar het verleden, zoeven we dan ook kritisch back to the future! 
Pas waar traditie, ervaring, ambacht en hi-tech elkaar ontmoeten, wordt de toekomst zichtbaar. Waarin de klein-
schalige, persoonlijke, servicegerichte, custom-made kwaliteit van ambacht hand-in-hand loopt – pardon: zoeft – 
met broodnodige wereldverbeterende innovatie. Van man-made naar man-saved. Laat Marty maar komen. De vers-
gebrande koffie staat klaar.
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>  In een restaurant in de Noord- 
Spaanse provincie Asturias kreeg ik 
deze typisch Asturiaanse ambachtelijke 
bonenpot voorgezet, met ingrediënten 
uit eigen tuin. Inclusief het vlees.

> Laatst ontmoette ik  
champagneboer Pascal Agrapart 
die zijn wijngronden ambachtelijk 
bewerkt met behulp van paard 
Vénus en een ploeg om één  
van de meest vooruitstrevende 
champagnes te maken. 
champagne-agrapart.com

> De Giesen koffiebranders  
mogen er retro uitzien, laat je niet 
foppen. Ook al zijn ze ambachtelijk 
gemaakt, het zijn stuk voor stuk 
futuristische tijdmachines, 
giesencoffeeroasters.eu

> Back to the vintage future met 
dit artisanaal gemaakte hitech 
espressoapparaat van Synesso. 
synesso.com 

back to the vintage future!

AMBACHT OM 
HET AMBACHT?

> Het varken is hét symbool 
geworden voor de neo- 
ambachtelijke restaurants  
als Bar Spek in Amsterdam, 
waar het niet alleen op het 
menu prijkt, maar ook op het 
logo. barspek.nl 

> Bij die Asturiaanse bonen dronk 
ik een al even ambachtelijke als 
authentieke sidra (cider):  
El Gobernador, die qua 
stalsmaak en -geur mijlenver 
verwijderd is van onze mier-
zoete bierfabriekcidertjes. 
sidraelgobernador.com

> Door oud-undergroundboer en 
patébakker Rob van der Voort 
ambachtelijk geproduceerde 
kalfspaté van Jersey-stiertjes  
uit de natuurlijke veehouderij. 
jerseyvleesbestellen.nl/ bucherie.nl

delicious.  2322  delicious.  
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