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VERTEL EENS IETS OVER JEZELF? 

WIE IS JIN? WIE IS LUKE? 
   JIN  Ik ben de eigenaar en chef van 
Gin Neo, Luke is mijn zogezegde 
‘brother from another mother’ en 
sous-chef. East meets West. Ik ben 
van Chinese achtergrond en geboren 
en deels opgegroeid in Utrecht, in de 
wijk Vollenhoven, een beetje de getto 
van Utrecht. Luke is wel volbloed 
Amsterdammer. 
   LUKE  Ik ben opgegroeid in Noord. 
Tuindorp om precies te zijn. Tegen 
Oostzaan aan.
   JIN  Onze gemene deler is dat we 
allebei een moeilijke jeugd hebben 
gehad maar uiteindelijk wel op het 
juiste pad zijn beland. En we zijn 
voetbal-gek. Ik wilde vroeger prof-
voetballer worden bij Ajax maar toen 
die droom in duigen viel vanwege 
een blessure werd het de horeca. Ik 
ben per ongeluk in de wijnen beland, 
omdat ik goed kon proeven. Door 
mijn werk als sommelier –wat ik zo’n 
5 jaar heb gedaan- en goede smaak-
ontwikkeling kwam ik uiteraard in 
aanraking met gastronomie. Omdat 
ik geen koksopleiding had maar me 
volledig op het koken wilde richten 
heb ik mijn rugzak gepakt en ben 
gaan reizen. Dat bracht me onder 
andere in Antwerpen en Parijs bij 
diverse zaken als Le Chateaubriand, 
Frenchie en Saturne. In Antwerpen 
heb ik even een koffie/theezaak 
gehad en daarna ben ik teruggegaan 
naar Nederland. Mijn ouders waren 
inmiddels naar Arnhem verhuisd en 
daar heb ik mijn eerste zaak geopend. 

In 2015 zijn we Gin Neo gestart op 
de eerste locatie in Amsterdam, de 
Westerstraat.
   LUKE  Mijn horecacarrière begon 
bij Casa di David, een bekende 
Italiaan. Eerst in de bediening en 
toen in de keuken, maar omdat ik 
zelf geen Italiaan ben werd dat lastig. 
Toen moest ik verder kijken en kwam 
ik op een blauwe maandag bij Ron 
Blauw terecht. Via hem belandde 
ik bij Bridges en met zowel Joris 
Bijdendijk (nu RIJKS -GW) als Bobby 
Rust (nu Tante Kee in De Kaag –GW) 
gewerkt. Het balletje begon te rollen, 
ik deed veel verschillende dingen, heb 
ook wedstrijden gekookt. Met mijn 
toenmalige chef ging ik een keer eten 
bij Jin in de Westerstraat. 
   JIN  “Ik zei tegen hem: ‘wil je in 
de comfort zone blijven of gaan we 
samen jammen?’ 

SMAAKMAKERS, INSPIRATIE & 

HELDEN?
   JIN  Internationaal binnen ons vak 
is David Chang een voorbeeld. Ik 
ben laatst in New York nog bij hem 
geweest. We hebben allebei een Azi-
atische achtergrond. Het blijft lastig 
om te bewijzen dat je dan meer kunt 
dan sushi rollen of bami bakken. 
Massimo Bottura vind ik enorm 
inspirerend. Hij kookt ook voor dak-
lozen. Minder bedeelden verwennen 
met lekker eten en drinken is iets wat 
ik zelf overigens graag zou willen als 
daar ruimte voor is. Op nationaal 
vlak bewonder ik Jonnie Boer omdat 
hij de Hollandse keuken op geheel 

De hoofdstedelijke horeca kent best veel stoere boys. Toch heb-
ben chef Jin Hu en sous-chef Luke Brouwer van GIN NEO 

net dat éxtra vleugje rock ’n roll. Een moeilijke jeugd, de liefde 
voor voetbal en een passie voor koken bracht ze samen. Uit hun 
keuken komen eigenwijze bistronomiegerechten. Niet zomaar 

gerechten, maar autobiografische verhalen op een bord.

TEKST Karine Bloem    PORTRETFOTO Rik Groenland
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eigen wijze interpreteert. 
   LUKE  Mensen als Gordon Ramsay 
en Marco Pierre White zien eruit 
als outlaws, vagebonds, maar koken 
wel 3 sterren bij elkaar. Ze worden 
gewaardeerd voor wat ze doen en niet 
om wie ze zijn. 

Als je verder kijkt naar chefs die 
het anders doen vind ik René Redzepi 
van Noma leidend. Interessant 
hieraan is dat het restaurant steeds 
verplaatst; ze zitten nu in Mexico. 
   JIN  De invloed van Nordic Cuisine 
is heel bepalend geweest.
   LUKE  En ik kan echt respect 
hebben voor mensen die jarenlang 
hetzelfde doen zoals Michel Bras. Die 
continuïteit is bewonderenswaardig.

In Nederland is Sergio een beetje 
mijn idool; hoe hij denkt over eten, 
hoe hij zijn zaken inricht. 
   JIN  Mijn muziekhelden zijn: Biggie 
(Notorious B.I.G. –GW) voor de flow, 

2Pac voor het realisme, Jay Z voor 
de dromen. George Michael vind ik 
heerlijke ‘massagemuziek’. Zijn Jesus 
To a Child vind ik kalmerend tijdens 
een hoofdmassage. Lion is de laatste 
film die ik gezien heb en ik hield ‘t 
niet droog, een ongelooflijk ontroe-
rende film. En Scarface is mijn classic.
   LUKE  Tja films…ik heb de concen-
tratieboog van een knaagdier, maar 
Bird en Intouchables vond ik goede 
films. Qua muziek is mijn smaak heel 
breed: Guns n’ Roses, ACDC, Bob 
Marley, R&B, Soul, Jazz, het levens-
lied, Nederlandse rap, en dan niet Lil 
Kleine of Ronnie Flex, dat is niet mijn 
genre. Ik luister nu naar Khalid (een 
rapper uit Texas - GW). Ik ben niet 
heel erg van de kunst maar de Aard-
appeleters en het Melkmeisje 
spreken me wel aan. Ze 
hebben toevallig allebei iets 
met eten te maken.

KLEREN MAKEN DE 

MAN?
   LUKE  Jin z’n 
vriendin werkte in 
NY, mijn vriendin 
komt uit de VS. 
Zij hebben het 
vaak over wat 
daar hot is. Mijn 
kledingstijl is netjes 
met rauwe randen. Ik 

houd van Nike sneakers en Opening 
Ceremony in New York vind ik een 
toffe winkel. Als ik een stijlvoorbeeld 
moet noemen dan vind ik dat Sergio 
Herman een goede stijl heeft.
   JIN  Noem het shabby chic of comfy 
sporty; het geheel moet wel kloppen. 
Favoriete merken zijn Yves Saint 
Laurent en Alexander McQueen. Als 
ik een pak aan moet dan wel plain en 
classic maar niet super gecoördineerd 
met een riem die kleurt bij de schoe-
nen. En een stijlvoorbeeld…Luke ziet 
er altijd goed uit!

ARMCANDY?
   JIN  Luke heeft een mooie. 
   LUKE  Ik draag een Audemars Pi-
guet. Maar wel lang naartoe gewerkt. 
Een horloge moet met je meegroeien 
en je koopt pas een klok als dat finan-
cieel haalbaar is. Het is meer dan een 
uurwerk. Christiaan van der Klaauw 
maakt bijvoorbeeld een horloge met 
je eigen sterrenbeeld erin. In Artis 
staat een hele astronomische instal-
latie waar tig tandwielen voor nodig 
zijn en hij kan dat in zoiets kleins 
als een horloge stoppen. Dat vind ik 
heel tof. 
   JIN  Mijn moeder heeft elk kind een 
horloge cadeau gedaan. Mijn Breitling 
Super Ocean is daarom heel speciaal 
voor me. Welke ik nog graag zou 

willen is een Rolex Submarine –
cliché maar mooi- of een Car-
tier met simpel leren bandje.
WINING & DINING?

   JIN  In onze vrije tijd 
eten we ook bij collega’s. 
Bij Choux had ik de beste 

eetervaring. BAK is ook 
altijd goed. Cannibale 

Royale is top voor 
na het werk, 
Bordeau’ voor 
als ik iets te vie-

ren heb. Sea Palace 
is de beste Chinees. 

   LUKE  Taste of Cul-
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JIN: In onze vrije tijd, eten we 
graag bij collega’s...

Van der 
Klaauw, 

opgeleukt 
met je 

eigen ster-
renbeeld



LUKE: Een auto mag power hebben,
zoals deze Shelby GT500

LUKE: Mijn favoriete winkel in New York; 
laatst heb ik hier nog wat spullen gekocht.

ture in de Korte Leidsedwars is ook 
goed voor dumplings en pekingeend.
   JIN  Mijn guilty pleasure is een goeie 
frikadel speciaal. Die van Smullers 
haha! Daar kun je me zelfs ’s nachts 
voor wakker maken. Vietnamese Phô 
eet ik meestal bij bekenden want dan 
krijg je ‘m het lekkerst. Wat betreft 
de wijnen heb ik een voorkeur voor 
Duitse en Oostenrijkse wijnen; zuive-
rend, knisperend. Bijna maagdelijk. 
Als je je ogen sluit hoor je de Moezel 
voorbij kabbelen. Rode wijnen zijn 
emotie. Ik houd van lichtere rode 
wijnen; door merlot gedomineerde 
Bordeaux zoals Saint-Émilion of 
Pommerol. Ik geniet ook van klassie-
ke Italiaanse wijnen uit de Piëmonte 
en Toscane. Tegenwoordig drink ik 
trouwens vaak witbier, ik ben opge-
houden met gin-tonics. 
   LUKE  Als ik vrij ben vind ik het 
fijn om bij familie te eten en dan het 
liefst gerechten uit mijn jeugd, zoals 
de klassieke lasagne van mijn moeder 
met zelfgemaakte tomatensaus en be-
chamel. Ik hou van lekker eten maar 
het gaat vooral om het gezelschap; ik 
kan bijvoorbeeld niet eten als ik boos 
of verdrietig ben. 

Met Jin gaan we voor döner of 
een ‘kapsalon’ altijd naar een vaste 
shoarmazaak in Oost, Zimba. Dat 
is zo’n totaalverhaal: beetje eten en 
verhalen uit de buurt over het snelle 
leven en het foute geld. Het houdt je 
met beide benen op de grond. 

Het vreemdste wat ik ooit voor-
geschoteld heb gekregen was bij jouw 
pa, Jin.
   JIN  Wat dan?
   LUKE  Kippenvoetjes. Je moet dat 
echt leren eten. Maar ik vind dat je alles 
moet proeven. Bij jongens uit Tunesië 
at ik laatst gefrituurde sprinkhaan. 
   JIN  Toen ik klein was heb ik in een 
Chinees restaurant in Nederland wel-
eens slang op tafel zien komen, terwijl 
dat eigenlijk verboden is. Ik heb het 
zelf overigens niet gegeten.

THUISHAVEN?
   JIN  Ik woon in een nieuw apparte-
ment aan de Amstel, heb een huisje 
in Arnhem-Zuid waar ik af en toe 
ben (Jin heeft nog een zaak in Arnhem 
–GW) en een kamer bij m’n ouders 
in Oosterbeek. Over een jaar of twee 
ga ik verder kijken. Ik zou graag 
aan de Piet Heinkade wonen, in die 
pakhuizen. Bij het water wonen geeft 
me rust. Liever een appartement dan 
vrijstaand. Wel met een parkeerga-
rage. Mijn interieursmaak is strak en 
modern met collector’s items. Zeg 
maar een mix tussen het strakke van 
Piet Boon en de schatkamerstijl van 
Casper Reinders.
   LUKE  Eerst zat ik nog in Arn-

hem maar ik heb nu mijn eigen 
appartement op de A. Cuypmarkt. 
Uiteindelijk wil ik samen met mijn 
vriendin een huis kopen. We slapen 
trouwens ook vaak op de zaak op de 
Chesterfield als het een lange nacht 
was. Ik hoef niet per se in Amsterdam 
te blijven wonen. In Zuid-Frankrijk, 
Italië of Portugal lijkt me ook wel 
lekker. Al is het maar een hutje met 
een hangmat ervoor. En opstaan met 
de zeewind.
   JIN  Zon, zee, strand ligt mij niet zo. 
Ik heb de reuring van een stad nodig.

WHEELS?
   JIN  Ik verplaats me per scooter, 
een matzwarte HGM. Toch is een 
Vespa van betere kwaliteit. Mijn 
voertuigen moeten allemaal zwart 
zijn. Liever nog: matzwart. BMW en 
Range Rover hebben mooie wagens. 
Als ik aan droomauto’s denk…een 
Ferrari 458, Mercedes AMG 65 –die 
is vergelijkbaar met een limited 
edition Chanel-tas voor een vrouw- of 
klassieke Porsche 911. 
   LUKE  Doe mij maar een grote auto 
want anders word ik claustrofobisch. 
Een auto mag power hebben. De 
Shelby GT500 is zo’n beest, daar zit 
1200 pk in.
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JIN: Alexander McQueen is altijd goed!

ZIJN STIJL             
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       SHOPPING

Zwembroek, sport-
broek of geklede 

bermuda? Deze zo-
mer zult u alle drie de 

short-varianten
regelmatig zien. In 

zwart, grijs of blauw-
tinten leent deze multi-
tasker zich perfect als 
het ultiem combineer-
bare zomerse kleding-

stuk. Zelfs ná een 
stranddag.

FENDI



Sportieve short met contrasterende
witte en turquoise biezen

LACOSTE, € 70,-
www.lacoste.com

Bermuda van sweatstof uit de 
ALEXANDER WANG FOR ADIDAS 

ORIGINALS COLLECTIE, € 140,-
www.adidas.com/alexander_wang

Indigo shorts met elastieken band, dia-
mantpatroon en comfortabele jogging-feel

MATINIQUE, € 69,95
www.matinique.com

Stretch katoenen shorts met polkadot
DOLCE & GABBANA, € 395,- 

www.dolcegabbana.com
(via Mr Porter)

Grijsblauwe short met een
zwart-witte Hawaii print

ETRO, € 185,-
www.etro.com
(via Matches)

Donker indigo knielange bermuda
met palmbomenprint

EDWIN, € 120,-
www.edwin-europe.com

Sneldrogende zwembroek met bananen-
blad-print die ook te dragen is als bermuda

ONIA, € 180,-
www.onia.com (via Matches)

Navy poplin shorts met fijn stippenmotief 
ENGINEERED GARMENTS, € 230,-

www.engineeredgarments.com
(via Mr Porter)

Casual short van sweatstof en
horizontale strepen

SCOTCH & SODA, € 69,95
www.scotch-soda.com
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