
EEindelijk vakantie! Zwemmen, fietsen, luieren in 
de zon en niet te veel boodschappen of koken. En 
dat gewoon op twaalf kilometer afstand van ons 
eigen huis, zoals elk van de voorgaande 36 jaren 
die we nu getrouwd zijn. Wel heb ik dit jaar mijn 
grijzende echtgenoot beloofd nu eindelijk eens 
zijn lievelingsgerecht in elkaar te knutselen. Rode 
vruchtjes in een gelatinepudding. Hij is dol op 
aardbeien, frambozen en bessen. Het geeft niet, 
als het maar rood is. In zijn studententijd, toen ik 
hem net leerde kennen, kocht hij rustig een kilo 
aardbeien om in zijn eentje op te peuzelen. En 
in een restaurant weet ik van tevoren wat hij als 
dessert uit de lange menukaart pikt. Zijn oudste 
dochter heeft er ook een handje van. Ze helpt me 
met koken, want ze is een expert in zoete toetjes. 
Je hebt voor deze bijzondere bessentaart wel een 
beetje een wiskundeknobbel nodig, want de hoe-
veelheid sap en wijn of likeur ten opzichte van het 
aantal gelatineblaadjes luistert nauw. “En het stor-
ten van het rode bouwwerk in en uit de tulband-
vorm is wel wat anders dan een kruiwagen onder 
een cementmolen plaatsen,” spreek ik Elco verma-
nend toe, als hij zijn vinger vroegtijdig in het rode 
goedje stopt. Het duurt langer dan gewoonlijk, 
ons potje koken, en mijn dochter en ik betrappen 
elkaar erop dat we de dessertwijn te lekker begin-
nen te vinden, nog voordat we het soepje vooraf 
naar binnen hebben gewerkt. Onze schoonzoon - 
haar eigen kookgek - mikt een vers visje in de pan 
en ik zak weg in de ligstoel op het terras aan zee. 
“Doe er voor de kleur en de compositie nog een 
takje bessen bij,” roep ik naar de keukenbrigade. 
Vakantie is immers niet om te werken.

Elco is dol op aardbei en, 
   frambozen en bessen. 
Het geeft niet welk fruit,  
     als het maar rood is
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janneke brinkman-salentijn 
           is biologe en botanisch tekenaar. www.jannekebrinkmansalentijn.nl


