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Restaurant Galantijn
Stationsstraat 9
Zutphen
Galantijn.nl

Restaurant 
Galantijn 
–
Zutphen

Mini-galerie
Galantijn is naast restaurant 
ook al 30 jaar een mini-gale-
rie. Johan van der Garde:  
‘Ongeveer elke drie maanden 
wisselt de expositie. Hoewel 
we vaak werk van lokale kun-
stenaars exposeren, weten 
kunstenaars uit het hele land 
ons te vinden.’ Vereiste is dat 
de kunst ook te koop moet zijn 
– Van der Garde verkocht ooit 
aan één tafel voor 15.000 gul-
den schilderijen. De kunst is 
voor Galantijn geen extra bron 
van inkomsten. ‘Welnee. We 
doen dit omdat we het heel 
leuk vinden. Bovendien moe-
ten we toch iets aan de muur 
hebben.’

Eigenzinnig duo 
wil nog wel een 
paar jaar door
Johan van der Garde en Paul Nijhof 
runnen al 30 jaar Restaurant Galan-
tijn in Zutphen. In februari vierden ze 
er samen met veel vaste gasten hun 
jubileum. Hun geheim? ‘Als we open 
zijn, zijn we er zelf. Altijd, allebei.’ 
Daarbij durven de heren ook een  
eigen koers te varen. ‘Aan acties doen 
we niet meer mee.’   

W ie in Zutphen het station verlaat en richting stad loopt, 
komt geheid langs Restaurant Galantijn. Al 30 jaar zit 
op de Stationsstraat in de Hanzestad dit bescheiden 
restaurant. Ze zijn niet groots, vallen niet al te veel op 

en toch houden Johan van der Garde (65) en Paul Nijhof (63) zich al 
30 jaar staande. ‘Vooral dankzij veel vaste gasten’, zeggen de heren. 
‘Ongeveer 70 procent van onze gasten zijn vaste gasten. Sommigen 
komen hier al sinds we begonnen. Hun kinderen komen en nemen op 
hun beurt ook weer hun kinderen mee. We zijn inmiddels aan onze 
derde generatie toe.’ Uitaard komt er ook nieuwe aanwas. Toeristen 
en dagjesmensen schuiven vaak aan dankzij het terras dat sinds de 
herinrichting van de straat voor de deur prijkt.  En dankzij een 
vermelding in de gidsen van Michelin en Gault Millau komen er ook 
mensen ‘van buiten’ die zich vooraf verdiept hebben in het aanbod in 
de stad. ‘We hebben eigenlijk altijd genoeg aanloop gehad’. 

Bij binnenkomst is het eerste gevoel dat overheerst dat van 
huiskamerrestaurant. Het is er knus en een beetje hokkerig. Pas als 
de tweede deur genomen is, en het restaurant zich ontvouwt, zie je 
hoe ruim het is. Er ligt tapijt op de vloer en vrijwel direct valt het oog 
op een schilderij van David Bowie. Nogal actueel nu de popartiest 
recent overleden is. Het blijkt een werk te zijn van kunstenares 
Rosemarijn Daaleman, die op dit moment exposeert in Galantijn.  

Al 30 jaar verbonden aan Galantijn
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Door  Brigiet Bluiminck | Beeld  Koos Groenewold

80
vierkantemeter 
restaurant

1,5 
ton in guldens 
geïnvesteerd in 1986

65
euro is de gemiddelde 
besteding per gast

6
facelifts onderging 
het restaurant in de 
afgelopen 30 jaar

2,5-3,5
tussen de 2,5 en 3,5 
ton is de jaaromzet 
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Per toeval in het vak
Van der Garde en Nijhof kennen elkaar inmiddels zo’n 40 jaar. Van 
der Garde werkte als veilingmeester, Nijhof als chef-kok bij Le  
Coquille in Arnhem. Daarvoor leerde hij vak bij De Echoput in 
Hoog-Soeren en Le Philosophe in Apeldoorn. Ze ontmoetten elkaar 
in het uitgaansleven en kregen een relatie. Nijhof: ‘In die tijd hadden 
we in het restaurant soms gebrek aan personeel. Als Johan ’s avonds 
geen veiling had, sprong hij af en toe bij in de bediening.’ Van der 
Garde: ‘Ik had dat nog nooit gedaan en dacht ook ‘Dat kan ik hele-
maal niet.’ Maar als je een aardige babbel hebt en een bord kunt vast-
houden, dan kom je een heel eind. Sterker nog, ik bleek het heel leuk 
te vinden. Toen ontstond gaandeweg het idee voor een eigen zaak.’

Via omzwervingen kwamen de twee uiteindelijk in Zutphen terecht. 
‘We hebben overal gekeken, maar een bestaande zaak was of te duur 
of niet naar ons zin. De ouders van Paul woonden toen in Zutphen, 
wisten dat dit pand vrij kwam en zeiden: ‘Waarom beginnen jullie 
niet gewoon een nieuwe zaak?’ Met een lening van 150.000 gulden 
van Pauls ouders hebben we dit pand gehuurd, gestript en verbouwd.’ 
Die  lening bleek niet voldoende. ‘Maar een lening bij de bank kregen 
we in die tijd ook al niet. We konden zelfs geen rekening-courant 
openen. Ja, een jaar later, toen de zaak al goed liep, natuurlijk wel. 
Dankzij schappelijke leveranciers en een verhuurder die ons niet 
direct de volle mep rekende, konden we het uiteindelijk rondbreien.’ 

Stokbrood door de keuken
Nijhof en Van der Garde hadden vervolgens mazzel: de zaak had een 
vliegende start. ‘Natuurlijk zag de markt er toen heel anders uit. In 
Zutphen zaten maar een paar restaurants. Er was blijkbaar een gat in 
de markt en wij sprongen er middenin. Voor die tijd waren we een 
trendy zaak met een vernieuwend concept. We hadden een modern 
en strak interieur en dat was 30 jaar geleden heel hip. Direct op de 
eerste dag kwam er een dame die helemaal weg was van ons restau-
rant. De daaropvolgende tijd kwam ze iedere week terug, met telkens 
een ander gezelschap. Zulke klanten zijn natuurlijk goud.’ 

Dat Nijhof en Van der Garde niet alleen zakenpartners waren, is 
nooit een issue geweest. ‘We hebben er nooit stiekem over gedaan, 
maar we hebben het ook niet aan de grote klok gehangen. Het is 
eigenlijk nooit zo’n ding geweest.’ Nijhof en Van der Garde hadden 
van meet af aan hun eigen taken. Nijhof deed de keuken en de 
bestellingen, Van der Garde de bediening en de wijnen. Paul Nijhof: 
‘We hebben het werk nooit mee naar huis genomen. Problemen 
praatten we uit op de zaak of we lieten het rusten. We namen ook 
nooit gasten mee naar huis voor een laatste borrel, ook al woonden 
we jarenlang naast de zaak.’ 

Hoewel de mannen over het gescheiden houden van werk en privé 
roerend eens waren, knetterde het zakelijk af en toe wel. ‘In het begin 
vloog er regelmatig een stokbrood of een bord door de keuken. Nu we 

al 30 jaar samenwerken en een stuk ouder en rustiger zijn geworden, 
is het heel wat kalmer geworden in de keuken.’

Geheim van succes
Natuurlijk zaten de stoelen niet altijd vol en heeft ook Galantijn last 
gehad van de crisis. ‘Maar met een gemiddelde bezetting van zo’n 70 
à 75 procent mogen we niet klagen.’

Wat het geheim is van 30 jaar een goedlopende zaak? Johan van 
der Garde: ‘We zijn vijf dagen per week open en we zijn er altijd zelf. 
Als we op vakantie gaan, doen we de zaak dicht. Dat is een keuze die 
we destijds hebben gemaakt. We eten zelf regelmatig bij collega’s en 
je merkt het altijd als de eigenaar er niet is. Dat wilden wij niet, we 
zijn toch het gezicht van de zaak. Wij bepalen de sfeer en bewaken de 
kwaliteit. Dat kan iemand anders niet zomaar overnemen.’ 

‘Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een constante 
kwaliteit’, zegt Van der Garde. ‘Je mag niet verslappen. Gerechten 
moeten altijd goed zijn. Wat ik ook nog wel eens mis zie gaan bij 
collega’s, is dat fouten niet correct worden opgelost. Cruciaal volgens 
mij. Ook bij ons gaat er natuurlijk wel eens wat verkeerd. Bijvoor-
beeld als een gast een medium biefstuk bestelt en hij uiteindelijk een 
biefstuk krijgt die te ver is doorgegaard. Dan bied ik hem een nieuwe 
aan. Ook als die gast dat pas vertelt als ik de borden kom afhalen. En 
wat ik vervolgens óók doe, is die biefstuk van de rekening halen. ‘Dat 
hoeft toch niet’, zegt de klant dan. Maar ik doe het wel en vertel er 
ook bij dat hij de volgende keer weer goed is.’ 

Van der Garde noemt ook trouw. ‘Er zijn ook horecazaken die voor 
een paar euro overstappen naar een andere leverancier. Dat doen wij 
niet. Je moet elkaar ook wat gunnen. Het grootste deel van je leven 
ben je tenslotte aan het werk. Dan willen we ons daar ook prettig bij 
voelen.’ 

Geen acties meer 
Wat de heren ook doen is met hun tijd meegaan. ‘Een varkenshaasje 

maïskolf die we ooit als voorgerecht aanboden. Dat kan écht niet 
meer. Ook is het interieur sinds de opening zo’n zes keer gerestyled, 
de laatste keer in december 2015. Dat doen we gewoon zelf hoor.’ 

‘ACTIEWEKEN MAKEN  
DE HELE HANDEL KAPOT’
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Hoewel Nijhof en Van der Garde blijven vernieuwen en hun kaart 
vier keer per jaar verversen, ontkomen ze ook niet aan hun  klassie-
kers. ‘De mediterrane vissoep staat al jaren op de kaart. Natuurlijk 
hebben we hem er al eens afgehaald, maar gasten bleven er toch om 
vragen. Dan zeiden ze: ‘Paul, deze soep is lekker hoor, maar die 
andere was nog lekkerder. Dus zet hem er maar gewoon weer op.’ Tja, 
wat doe je dan? Hetzelfde geldt voor de lamsrack. Ook een bestseller 
op de kaart en eentje die er vermoedelijk nooit meer af gaat.’

Daarmee lijkt het alsof de ondernemers met alle winden 
meewaaien, maar niets is minder waar. Ze trekken wel degelijk hun 
eigen plan. Zo hebben ze onlangs besloten aan geen enkele actie meer 
deel te nemen. Van der Garde: ‘Iens, Albert Heijn, de Restaurantwe-
ken: er zijn onderhand zoveel acties dat ik er gek van word. En voor 
wie doe je het? Als je iets goeds wilt neerzetten, zijn de marges veel te 
klein. De hele handel wordt op die manier kapot gemaakt, daar werk 
ik niet meer aan mee. Bovendien zijn het meestal gasten die weinig 
bijbestellen en vaak nog wat te zeuren hebben ook. Wat ik van 
collega’s soms hoor, is dat ze bang zijn om nee te zeggen omdat een 
gast dan misschien bij een collega gaat zitten. Nou, prima. Wij 
bedenken onze eigen acties wel.’

En die eigen acties, die heeft Galantijn al járen. Denk: Japanse 

avonden, aspergeweken, kreeftenweek en sinterklaasavond. Nijhof: 
‘Vlak voor we op vakantie gaan én na de kerst hebben we een 
culinaire uitverkoop en koken we de koelkast leeg. Dat is inmiddels 
zo populair, dat we twee avonden zijn vol geboekt en ik alsnog moet 
bijbestellen.’ Johan van der Garde: ‘Elk jaar vieren we sinterklaas-
avond. Dan huren we Sint en Piet in en zingen liedjes. Hartstikke 
gezellig en de zaak zit altijd vol.’ 

Hoewel Galantijn amper aan marketing doet, sturen ze wel zo nu 
en dan een mailing. Van der Garde: ‘Online doen we ook wel het een 
en ander, maar we geloven ook nog in papier. Drukwerk blijft op tafel 
liggen, een mailtje wordt vergeten. Zo’n folder kost misschien €700 
tot €800, maar het ebt lang na. We hebben er pas geleden een 
gemaakt voor ons jubileum, met daarin een compleet  jubileumarran-
gement inclusief drank voor €59,50. Dat wordt zo goed ontvangen dat 
we nu al tot in maart reserveringen hebben.’ 

Stoppen
In 30 jaar tijd hebben de ondernemers met enige regelmaat gedacht 
aan stoppen en het openen van een nieuw restaurant. Het draaide 
steevast uit op niks. ‘Af en toe begon het wel te kriebelen om iets  
anders te gaan doen. Maar uiteindelijk dachten we altijd: ‘We lijken 
wel gek. We hebben een goedlopende zaak en we hebben er plezier in. 
Waarom zouden we?’’

Met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht krijgen Van der Garde 
en Nijhof tegenwoordig wel steeds vaker de vraag hoe lang ze nog 
willen doorgaan. ‘We vinden het nu nog heel leuk en zijn allebei nog 

natuurlijk de vraag of we iemand kunnen vinden die de zaak wil 
overnemen. Geen idee of dat lukt. Op dit moment moeten we er nog 
niet aan denken, omdat we het werk en de gasten waarschijnlijk heel 
erg gaan missen. Maar op een dag is het mooi geweest.’   
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