
Het Verlekkertje

Ik loop de plaatselijke bakker binnen. Het is vrijdag, de afgesproken dag om de wekelijkse bestelling op te halen. De 
bakkersvrouw slaat mijn entree gade en vertrekt in slome tred naar achter. Staande in de winkel dwaalt mijn blik af  
naar het kleurrijke geglaceerde assortiment. Tussen het zoete gezelschap schittert een verleidelijk roodroze taartje.  
Een buitengewoon bijzonder taartje dat nog mooier wordt door het licht van de bovenliggende tl-balk. Een taartje dat  
door haar strakke vorm en glans boven alle andere taarten en individuele gebakjes uit toornt. Dit taartje is de 
nieuwste creatie van de zwoegende bakker, een aanwinst voor het assortiment.

Op het taartje prijkt een schuin ingestoken chocoladeplaatje met daarop de tekst: 'Hoe heet ik?'. Sierlijke witte letters  
op een lichtbruine ondergrond. De bijbehorende ingelijste poster boven de etalage verschaft verdere uitleg. De 
bakker heeft een nieuwe taart ontworpen maar voor het verzinnen van een zinnenprikkelende naam had hij geen  
tijd. Daarvoor wil hij zijn trouwe clientèle inschakelen. 'Hoe heet ik?' is een wedstrijd met een hoofdprijs waar je u 
tegen zegt. Naast dorpse bekendheid krijgt de geestelijk vader van de winnende naam een waardebon van maar  
liefst vijfentwintig hele euro's - te besteden bij diezelfde overheerlijke warme bakker. Mijn enthousiasme wordt er niet  
minder om.

Het ovaal gevormde taartje schittert op goud glimmend karton. De taartbodem is van krokante koek, een luchtig  
doch stevig ambachtelijk fundament van zeker een centimeter dik. Bij de middelste laag ontbrak het bakkermans 
klaarblijkelijk aan inspiratie. Een witte tussenlaag met minuscule stukjes fruit; limoen en appel opgelost in een 
yoghurtvulling. Ik maak me geen zorgen. De creatie wordt getopt door een wellustige gelei; een zorgvuldig  
uitgebalanceerde mix van verse aardbeien, kersen, frambozen en nog meer suiker. De gehaaide bakker heeft  
expres te veel gelei over zijn nieuwste creatie gedrapeerd waardoor zoete druipers via de zijkant omlaag glijden.  
Gevallen rode vruchten op het ovale platte dak maken het culinaire pronkstuk af. Het water loopt me in de mond.

De bakkersvrouw is terug en heeft tijdens mijn dwaaltocht door de vitrine alle broden in ongeveer dertig gelijke 
sneeën gesneden. Ik werk de wekelijkse bestelling weg in de daarvoor meegebrachte boodschappentas en zeg 
tegen de bakkersvrouw 'Ik wil graag meedoen met de wedstrijd, heeft u een wedstrijdformulier voor mij?' – wijzend 
naar het taartje in de etalage. 'Dan moet je eerst het taartje kopen...' De bakkersvrouw zucht diep en vervolgt 'Alleen 
als je zo'n taartje koopt kun je een een formulier krijgen en meedoen met de wedstrijd, zeventien-vijftig per stuk.'.  
Een andere verkoopster ziet de scene gebeuren en kijkt ietwat verbaasd in mijn richting. Zij bemerkt eveneens de 
kromme 'voor wat, hoort wat'- clausule. Ik wacht even en verwerk de teleurstelling zo snel als ik kan. 'Laat maar.'  
antwoord ik en loop de winkel uit met een volle tas. 

Een niet te plaatsen déjà vu achtervolgt mij na het bakkersbezoek. Lopend naar huis herhaal ik in gedachte de 
zojuist gepasseerde scene met in de hoofdrol de bakkersvrouw, het roodroze wedstrijdtaartje en mijzelf. Keer op  
keer druk ik op rewind en dan weer op play. Ik ken deze situatie, maar waar van? Iets met kunst misschien?
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