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Mijn dagelijks terugkerende marteling heet
koken. Toen ik uit huis ging en op mezelf
ging wonen, kon ik niet koken. Met hangen
en wurgen heb ik het met het Margriet Kook-
boek naast de pannen geleerd. In het begin
kookte ik op een butagasstelletje. Ik was stu
dent en woonde op de zolder van een stu
dentenhuis. Vooral veel eenpansgerechten
en af en toe een belletje naar ma. Hoelang
moet andijvie opstaan? Klopt het dat er niks
van overblijft?’

Uit blik en pakjes koken doe ik veel en zelfs
dan gaat het faliekant mis. Na twintig jaar
koken ben ik nog steeds een rampzalige
kok. Het kan me niet boeien, vaak heb ik er
geen zin in en meestal ontbreken de juiste
ingrediënten. Ik kom er vaak tijdens het
koken achter dat ik bijvoorbeeld de spaghet
tigroenten mis en fabriceer dan zelf iets met
wat ik dan nog in de koelkast vind.

DE MISLUKTE
En dan het bakken. Ik vind dat je als vrouw
toch echt een cake of appeltaart moet kun
nen bakken. Het is mij in mijn hele leven nog
nooit gelukt. Zwanger en op en top vrouw,
bakte ik iedere week een cake die jammer
lijk mislukte. Bovenkant gaar, onderkant niet
gaar. Linkerkant gaar, rechterkant niet gaar.
Klonterig deeg. Te weinig deeg om het bak-
blik fatsoenlijk te vullen. Zo kan ik nog wel
even doorgaan.

Dus moet ik soms even liegen om bewon
derende blikken voor mijn bakkunsten te
krijgen. En presenteer ik op verjaardagen
zonder blikken ofbiozen een AH-cake en ver
kondig dat ik die zelf heb gebakken. “Ja, het
is veel werk, maar het resultaat is er wel naar.
Neem nog een stukje.” Maar vaak zijn ook
deze successen van korte duur, want als mijn
bezoek mij liefdevol in de keuken helpt en
in de afvalbak de verpakking vindt van mijn
zelfgebakken’ cake, voel ik me heel snel weer

een mislukte keukenprinses.

Margrieta van Laar
(geschrei’eri op de
workshop colurrinschrjven,
die Vrouw in de Regio heeft
georganiseerd in april)
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