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In het pikkedonker eten bij Assenaar in Vietnam
REPORTAGE

De uit Assen afkomstige Germ Doornbos runt in Vietnam
een restaurant met blind personeel waar in het pikkedon-
ker gegeten kan worden. Het concept slaat aan.

FRITS POELMAN

Assenaar Germ Doornbos
(34) lijkt zich na elf jaar
Vietnam definitief in deze
Socialistische Republiek te

settelen. Zijn eerste eigen restaurant
Noir, dat hij bijna een jaar geleden
met zijn partner Vü Anh Tú in Ho
Chi Minh Stad (Saigon) opende en
waar je in het pikkedonker eet, is
zo’n succes dat hij binnenkort een
tweede zaak begint. Bijna net zo spe-
ciaal, maar nu met dove in plaats van
blinde mensen als bedienend perso-
neel.

Duisternis alom in het dining-in-
the-darkrestaurant van Doornbos,
waar we gezellig met vijf Nederland-
se heren aan tafel zitten. Alles wat
een beetje licht kan geven – tele-
foons, camera’s, horloges, lichtge-
vende pennen – hebben we afgege-
ven en ligt ver weg in de kluis. Het
driegangen verrassingsmenu komt
voorbij, met bijpassende wijnen.

Als we toch in het donker zitten,
laat ons dan maar helemaal verba-
zen. Zal niet lukken, denken we. Er
zit genoeg ervaring aan tafel om te
proeven wat we eten en drinken. We
weten dat andere zintuigen extra ac-
tief worden als je niets ziet en boven-
dien waar in welke richting we moe-
ten denken: er is keuze uit een wes-
ters, oosters en vegetarisch menu.

Aan andere tafels zitten dertien
mensen vlakbij, is ons verteld. Aan
hun tafels is het zo te horen net zo

Aan andere tafels is
het zo te horen net
zo gezellig, maar
we zien niemand

gezellig, maar we zien helemaal nie-
mand. We voelen dat er een gordijn
hangt, gokken hoe tafels en stoelen
eruit zien. Niet te geloven dat ie-
mand hier de weg vindt zonder te-
gen iets of iemand op te botsen. Toch
komen borden en flessen in rap tem-
po door, alsof er niets bijzonders aan
is.

Daar zorgen de tien blinde mede-
werkers voor. Doornbos kan binnen
ook niks meer en draagt ons bij de
entree over aan Food Guide Ngô Thi
Hòng Duyên. We stellen ons aan
haar voor, ze zet ons in een rij en ont-
houdt de namen de rest van de
avond. Ze vertelt wat de bedoeling is
en dat er andere mensen zijn. Dat
schreeuwen echt niet hoeft. Dan leg-
gen we op haar verzoek de handen
op elkaars schouders.

Achter elkaar stappen we even la-
ter in polonaisetred – maar dan
schuifelend – langs gordijnen die het
licht tegenhouden. Naar de trap
waar nog een paar lichtjes de treden
accentueren. Boven hangt nog een

gordijn en dan zien we niets meer,
behalve twee piepkleine rode lamp-
jes van de geluidsinstallatie aan het
plafond. Onwennig lopen we naar
onze tafel waar Duyên stopt. Ze pakt
mijn hand en laat me voelen. Rug-
leuning, armleuning, tafel, het be-
stek rechts. En, o ja, voorzichtig: daar
staan de glazen ook.

We voelen ons volledig van Duyên
afhankelijk. Wie nu iets laat vallen of
van tafel willen, staat machteloos.
Precies dat maakt het Dining in the
Dark-concept volgens Doornbos zo
bijzonder. ,,Blinde mensen staan
hier volledig op hetzelfde niveau als
de gasten. Binnen zijn zij de baas, er
is niets zieligs aan. Met aapjes kijken,
een gevoel wat ik zelf een keer heb
gehad in een restaurant waar lilli-
putters werkten, heeft dit niets te
maken. Het was prachtig dat zij ook
een baan hadden, maar het gaf een
ongemakkelijk gevoel.’’

Onder de blinden van Noir zijn
goed opgeleide Vietnamezen, onder
wie zelfs een scheikundige. ,,Er lopen
studenten rechten, communicatie
en Engels. Blinden zitten hier op
normale scholen, maar iedereen
denkt dat een blinde niets kan. Ter-
wijl ze hier avond aan avond bewij-
zen dat ze met wat aanpassingen
zelfs gastheer en gastvrouw in een
goed restaurant kunnen zijn.’’

De avond was begonnen met een
ontvangst door andere, ziende me-
dewerkers in de smaakvol ingericht
lounge van het bedrijf. De prachtige
Franse koloniale villa vonden
Doornbos en Tú na een lange zoek-
tocht in een steeg aan een van de
hoofdstraten in het centrum van de
miljoenenstad.

In de lounge krijgen bezoekers
tekst en uitleg, kunnen ze de kaart
bestuderen (natuurlijk is die ook in
braille en zijn blinde gasten welkom)
en doen ze onder het genot van een
aperitief een oefenspel. ,,Gemaakt
voor kinderen vanaf drie jaar’’, zegt
Doornbos. Het bekende houten
plankje met verschillende vormen.
Als de blinddoek voor gaat, is het
nog niet eens zo eenvoudig om de
juiste gaten snel te vinden.

Je leert alvast voelen en vormen
herkennen. Als het eten later in
kommetjes op soortgelijke planken
wordt geserveerd, kun je je daar al-
vast een beeld bij vormen. En blijft
de boel overeind.

,,Een kerkelijke opvangclub en een
vereniging van blinden en slecht-
zienden hielpen ons met het bij el-
kaar scharrelen van geschikt perso-
neel’’, vertelt Doornbos. ,,Dat was
nog een hele klus. Bij het opzetten
van een horecazaak is het vinden
van medewerkers meestal een zaak
van het laatste moment, dat komt al-
tijd wel goed. Voor dit concept moet
je veel werk steken in het zoeken en
opleiden van personeel en voor goe-
de begeleiding zorgen.’’

,,We wilden alleen mensen die met
plezier als gastheer en gastvrouw op-
treden. We hebben met tientallen
kandidaten gesproken, de meesten
komen uit de regio en zijn voor het

werk verhuisd. Drie meisjes zitten
nu bij elkaar op kamers om de
hoek.’’

,,Ze zijn heel blij met de kans die
we bieden. In Vietnam zit er voor
veel blinde mensen na hun oplei-
ding niets anders op dan hun leven
uitzitten op het platteland. 94 pro-
cent heeft geen werk, heel triest. In
Nederland is dat met 60 procent
trouwens niet veel beter. Een enke-
ling kan in een callcenter aan de slag,
bij een verzekeringsmaatschappij of
een bank. Sommigen in het onder-
wijs of de opvang van jonge blinden.
We hopen dat het restaurant zelfbe-
wustzijn creëert en de maatschappij
aanzet om anders naar deze mensen
te kijken.’’

Dat kan in Vietnam, en zeker in Ho
Chi Minh Stad dat door veel inwo-
ners nog steeds Saigon wordt ge-
noemd. ,,Als koosnaam’’, zegt
Doornbos, die in 2004 als stagiair
van de hotelschool in Den Haag in
het legendarische Metropole Hotel
in Hanoi aan de slag ging.

Die bestemming was toeval. ,,Ik
wilde naar het buitenland, dat wist ik
al toen ik van het Dr. Nassau College
in Assen naar de hotelschool ging.
De eerste stage deed ik meteen in Ro-
me. Dat ik daarna in Vietnam terecht
kwam en ook nog in een hotel met
zo’n grandeur en geschiedenis als
het Metropole, was een schot in de
roos. Ongelofelijk. Charly Chaplin
was er op huwelijksreis geweest, dat
soort verhalen hoor je daar. Ik was
meteen helemaal verkocht en bleef

natuurlijk toen ik er een vaste baan
kon krijgen. Je krijgt maar één keer
zo’n kans.’’

Het internationale bleef bij Italië
en Vietnam omdat Doornbos in het
hotel zijn Vietnamese collega Tú te-
genkwam en verliefd werd. Na het
Metropole werd hij manager in een
Fine Dining-restaurant met een col-
lectie van 80.000 flessen en 1000 la-
bels. Hij verhuisde in 2009 naar een
restaurant van de grote Franse chef
Didier Corlou in Ho Chi Minh Stad.

Als assistent food and beverage
manager van het Intercontinental
Asiana Saigon (met de grootste bal-
zaal van de stad) keerde Doornbos
terug in de wereld van de grote ho-
tels. Die carrière sloot hij vorig jaar af
als beverage manager van een vijf-
sterrenhotel en casinoresort met 541

kamers en negen restaurants in Ho
Tram.

Vorig jaar keerde hij terug naar
Saigon om zijn droom, een eigen
zaak met hoge standaard, te verwe-
zenlijken. Een avontuur in meerdere
opzichten. ,,We wilden verder in ons
vak, het mensen naar de zin maken.
De keuze tussen een restaurant of
een ander horecabedrijf hebben we
pas laat gemaakt. Saigon is een we-
reldstad die groeit naar 20 miljoen
inwoners in 2020. Er zijn duizenden
restaurants, alles is al verkrijgbaar.
Als je succes wilt hebben met een ei-
gen zaak moet je daar iets aan toe-
voegen.’’

,,We zijn ervan overtuigd dat we
dat kunnen met de kwaliteit van ons
team van inmiddels 36 medewer-
kers. En natuurlijk het unieke con-

cept. Want dat was hier nog niet. We
hebben Dining in the Dark een paar
jaar geleden voor het eerst zelf mee-
gemaakt in Kuala Lumpur en waren
meteen onder de indruk. Hiermee
maken we een goede kans om onze
droom te verwezenlijken.’’

Volgens Doornbos weten Vietna-
mezen en internationale toeristen
het restaurant goed te vinden en
staat Noir afwisselend op de eerste
en tweede plaats van de internatio-
nale Tripadvisor website. ,,De waar-
dering die we de eerste elf maanden
hebben gekregen, moeten we nu
dankzij de hoge kwaliteit zien vast te
houden’’, zegt Doornbos.

De Vietnamese staat helpt op een
zeer bescheiden manier een handje
mee. ,,We betalen een klein beetje
minder belasting omdat we werken
met mensen met een beperking.
Maar je hebt nog wel stapels vergun-
ningen nodig. In Vietnam word je
gek van de bureaucratie. Corruptie is
van alledag en logica is ver te zoeken.
De vooruitziende blik van de gemid-
delde Vietnamees reikt niet ver.
Toch zijn de verwachtingen in het
land hooggespannen en laat de over-
heid de traditionele manier van wer-
ken beetje bij beetje los. Er zijn plan-
nen om de naam te veranderen in de
Democratische Republiek Vietnam,
in plaats van de Socialistische Repu-
bliek. Het zal niet meteen heel de-
mocratisch zijn, maar het geeft wel
aan dat het land in staat is om naar
voren te kijken. Vietnam wil groeien
naar het economische niveau van

Thailand. Je ziet dat bijvoorbeeld aan
Vietnam Airlines dat net zo’n grote
speler probeert te worden als Cathay
Pacific of Singapore Airlines. Vooral
in Saigon zullen de veranderingen
naar verwachting snel gaan. Het
Noorden is nog steeds een stuk con-
servatiever.’’

Na vijf kwartier brengt Duyên ons
weer naar buiten en begint de nazit
in de lounge, waar we onder het ge-
not van een drankje of een kopje kof-
fie foto’s van de gerechten te zien
krijgen. Dan blijkt dat de zintuigen
ons af en toe toch in de steek hebben
gelaten. De discussie over de wijn
bijvoorbeeld. Het was geen wit en
geen rood, hoewel twee partijen
daarvan overtuigd waren. Ter ge-
ruststelling van onze ego’s vertelt
Germ dat de juiste wijn maar één of
twee keer per maand wordt geraden.

Die fout kan straks in het nieuwe
restaurant niet meer worden ge-
maakt. Dan zien we gewoon dat het
rosé is en mag de chef zich ook weer
uitleven op een mooie opmaak van
de schotel: het eten hoeft dan niet
meer in kommetjes. Voor bezoekers
zal de omgang met doof personeel
een apart gevoel geven. Doornbos:
,,Er zijn meer restaurants met dove
medewerkers, maar daar kun je op-
schrijven of met bordjes aangeven
wat je wilt eten. Doen we hier niet.
Onze gasten moeten maar gewoon
proberen uit te leggen wat ze willen
eten, of gebarentaal gebruiken. Ook
dat zal het begrip voor een grote be-
volkingsgroep vergroten.’’Vü Anh Tú en Germ Doornbos. Een menu in braille voor ‘echte’ blinde bezoekers.
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