Het ontstaan van een uniek bemiddelingsconcept: Cuisine MédietaireR
Dit artikeltje geeft de geschiedenis weer van de spontane ontdekking van een uniek bemiddelingsconcept,
dat de naam ‘Cuisine Médietaire’ is gaan dragen omdat het is geïnspireerd door de Italiaanse keuken en
omdat ‘het geheim van de kok’, dat hierin zit opgesloten, de kans op het slagen van de bemiddeling in
grote mate bepaalt.
Adriaan Brouwers, Maître & Chef de Cuisne Médietaire
‘Adriaan, het heeft voor mij geen enkele zin naar Heathrow Airport te komen voor de bemiddeling, die wij
jou gevraagd hebben te leiden. Het enige dat Iqraam zal doen is me met mijn neus in de modder duwen
om me vervolgens te laten barsten. Jullie centen en mijn tijd gaan verloren. Begrijp me niet verkeerd, ben
bereid vanuit Zuid-Afrika te komen, maar dit is mijn oprechte inschatting na Iqraam’s laatste sms.
Wedden om een fles wisky dat ik gelijk krijg?’. ‘Anthony, kom toch maar’, was de reactie van Adriaan,
‘want mijn inschatting is anders op basis van de telefoontjes die ik met ieder van jullie in de afgelopen
dagen heb gevoerd….. en die weddenschap ga ik graag aan.
Tijdens een afscheidsborrel later blijft het door Adriaan’s hoofd spelen hoe hij Anthony en Iqraam de
volgende ochtend uit hun loopgraven kan krijgen. Zomaar opeens……verrek!!….. dat zou fantastisch
werken…..!! Alles wat ik de afgelopen dagen heb gehoord kan worden gegoten in de vorm van een
Italiaanse maaltijd. Ze hebben die hobby van dat prive restaurant zien groeien. Dus als verrassing voor de
manier van bemiddelen kan ik de gangen van een Italiaanse maaltijd als volgorde van de bemiddeling
introduceren. Dat zou het ijs wel eens kunnen breken.... Het is onverwacht... Een maaltijd nodigt uit. Het
is iets gezelligs en schept meteen een positieve sfeer. De menukaart die zo ontstaat kan ik uitschrijven en
net zoals in een Italiaans restaurant indelen in Antipasti (voorgerechten), Primi (tussengerechten),
Secundi (hoofdgerechten) en Dolci (nagerechten). Die deel ik uit en zij bepalen hun keuze. Zo stelt zowel
Anthony als Iqraam zijn eigen ‘onderhandelingsmaaltijd’ samen. Door de keuze die ze maken geven ze
een indicatie waar hun pijn en eventueel wantrouwen zit en welke uitweg hun voorkeur heeft. Als
bemiddelaar wil ik niet van de honger omkomen, dus kan ik mijn eigen ‘maaltijd’ samenstellen nadat
Anthony en Iqraam dat eerst hebben gedaan, en zo eventuele lacunes aanvullen.
Zo gedacht zo gedaan. Adriaan werkt diezelfde avond thuis in zijn prive restaurant gevestigd op de
bovenste verdieping van een pand aan een van de mooiste grachten in Amsterdam, de structuur van het
menu uit. De volgende ochtend staat hij vroeg op om het verder uit te werken en in het vliegtuig worden
de laatste punten op de i’s gezet. Het toeval wil dat de charmante dame naast hem zeer geïnteresseerd
het proces volgt en van suggesties en commentaar voorziet. Ze heeft er alle vertrouwen in en vergezelt
bij het afscheid haar succeswens met een allerbeminnelijkste glimlach.
Bij aankomst op Heathrow staat Anthony al op de voicemail. Hij is aangekomen en wacht in de lobby van
het Hilton. Eerst dat menu uitschrijven. Waar is de dichtstbijzijnde koffieshop? Twee velletjes. Dat is mooi.
Snel naar de Hilton Executive Club. 5 kopiën graag. Business als usual. Anthony zit aan de koffie. Fris,
ondanks de nachtelijke vlucht. De Londense investee company, waar het allemaal om is begonnen volgt
de voortgang op de voet. Ze bellen of Anthony echt is gekomen en zijn gerust. Iqraam is wat laat maar is
er uiteindelijk ook. Een ‘normale’ maar gespannen sfeer.
Gespannen houdingen en gezichten.…..O.K. guys, jullie hebben me gevraagd te bemiddelen. Jullie hebben
mijn prive restaurant als hobby zien ontstaan de afgelopen 10 maanden. Het kan jullie dus niet verbazen
dat dit gesprek de vorm gaat krijgen van een Italiaanse maaltijd. Brede glimlachen; er wordt achterover
geleund. Het werkt! Laat ik jullie eerst uitleggen hoe een Italiaanse maaltijd is opgebouwd en welke rol
iedere gang speelt. Daarna krijgen jullie van mij de menukaart, waar ik alles wat jullie me de afgelopen
dagen hebben verteld een plek heb gegeven, samen met de verschillende opties om tot een oplossing te
komen. Daar maken jullie dan een keuze uit. Zelf doe ik dat ook, maar jullie gaan eerst. Na een
indringende uiteenzetting hoe gasten via de Antipasti elkaar beginnen te leren kennen en raakvlakken
verkennen, om via de Primi uit te komen bij de Secundi, waar het culinaire hoogtepunt wordt genoten en
tenslotte bij de Dolci nagenieten van een geslaagde maaltijd, deelt Adriaan het menu uit.
Snel de eerste pagina; nog sneller de tweede pagina. Anthony en Iqraam staan op, geven elkaar de hand
en zeggen ‘Hier komen we uit’. Na vier en een half uur onderhandelen op basis van het gepresenteerde
‘menu’ ligt er om 14.32 uur een getekend contract..... en is er een fles wisky in aantocht.

