spectrum 6

7 spectrum

Zaterdag 1 september 2012

Zaterdag 1 september 2012

stamppot mag gaan

FEMKE BIJLSMA

Alsof het nooit over
Femke Bijlsma uit Goes houdt wel van een uitdaging en nieuwe
dingen doen. Het leven moet een beetje interessant zijn, is haar
motto. En dat kun je bereiken door af en toe eens iets aan te pakken
waar je mee verder kunt.
door René Schrier

R

uim een jaar geleden, voor
haar dertigste verjaardag, was
Femke weer toe aan zo’n uitdaging. Maar wat? Het moest
iets met koken worden besloot ze. Ze kookt graag. Misschien een cursus om de basistechnieken beter onder de
knie te krijgen. Een restaurant beginnen,
dat was het niet. Ze heeft een uitdagende
baan als docente Nederlands op het
Ostrea-lyceum in Goes.
Het werd uiteindelijk een groot project,
uitgesmeerd over een jaar. Een project met
dertig opdrachten die allemaal iets met
eten of drinken of koken te maken hebben. Door anderen - familie, vrienden, bekenden, volgers op Facebook en Twitter aan haar verstrekt.
„De mensen die de opdrachten bedachten
begrepen ook wel wat ik bedoelde. Er waren geen rare of bizarre uitdagingen bij. Ik
heb zo belachelijk veel geleerd. Ik heb uiteindelijk in dat ene jaar meer geleerd dan
ik anders in vijf jaar met cursussen of zo
geleerd zou hebben. Ik heb zoveel meer
productkennis. Ik vind nu van mezelf dat
ik echt kan koken.”
De eerste opdracht was een blog maken

foto’s Lex de Meester

over de vorderingen van het project. Daar
moest een naam voor worden gekozen.
Femke zat met allerlei papiertjes, waarop
ideeën en woorden als ‘smaak’ en ‘lekker’
geschreven stonden, op haar tafel te schuiven. Ze raadpleegde een creatieve vriendin
en puzzelde verder. Het werd uiteindelijk
‘Smaakmaakster’, een naam die nog niet
door een restaurant, bedrijf of website geclaimd was. En een strak uitziend blog zonder overbodige poespas.
In het afgelopen jaar schreef ik 144 berichten,
kreeg ik 550 reacties op mijn artikelen en had
ik dagelijks tussen de 100 en de 300 unieke bezoekers. Ik stond in een kookboek, mijn recepten kwamen in een digitaal magazine. Nooit
had ik verwacht dat het allemaal zo groot
zou worden.
Door dat blog ging het project ineens voor
een heleboel mensen leven. Naarmate de
tijd en het blog vorderden, zagen de trouwe volgers een ontwikkeling. Het ene recept na andere werd steeds meer een verhaaltje over allerlei dingen eromheen die
Femke meemaakte. De verhaaltjes werden
persoonlijker en veel meer dan een recept.

Dat maakte het blog steeds lezenswaardiger en interessant voor mensen die niet alleen recepten willen lezen. Het aantal unieke volgers per dag liep op. Van een paar
vrienden en bekenden per dag naar 50
unieke bezoekers per dag en uiteindelijk
naar 300. Het blog over drie calorie-arme
taarten was zo’n topper, als het gaat om bezoekersaantallen.
„Een collega van me zei na een paar weken dat ze een recept van mijn blog had gemaakt. Dat was best een schok. Ik dacht:
jeetje dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ik
wist wel dat mensen het lazen, maar ze deden er ook wat mee. Ik realiseerde me dat
ik dan ook wel zeker moest zijn dat alles
klopte. Ik had het nog wel eens over een
kopje van dit of dat, als ik een hoeveelheid
beschreef. Maar vanaf dat moment ging ik,
meer nog dan daarvoor, alles heel secuur
afwegen. Want de recepten moesten wel
kloppen.”
Veel van de recepten verzon ze zelf of ze
bouwde ze zo om, dat het echt haar eigen
dingen waren geworden. Maar het kwam
ook wel voor dat ze een recept van iemand anders, uit een boek of van een website overnam. Dan volgde steevast een verwijzing of een link op het blog naar die
bron. Trouwens, het hele idee van de dertig opdrachten is wel een beetje geïnspireerd door de film ‘Julie and Julia’ uit
2009, waarin Meryll Streep het leven van
de in Amerika bekende kokkin Julia Child
speelt.
Met een frequentie van twee, drie dagen
zette Smaakmaakster Femke wat op haar
blog . Als ze op reis was, ging het gewoon
door. Ze publiceerde ervaringen van de

reis of blogs die ze van tevoren al had geschreven.
Ze bekwaamde zich in het maken van foto’s van eten en schafte op den duur een
nieuwe camera aan. Want het moet wel
goed zijn wat er allemaal op het blog verschijnt. Ze ging in verhaaltjes denken bij
alles wat ze in de keuken aan het doen
was of als ze in de supermarkt aan eten
dacht. „Ik had nog nooit een blog gemaakt.
Ik had nog nooit geschreven of foodfoto’s
gemaakt. Alles was nieuw voor me.”
Femke kwam bij mensen en bedrijven
over de vloer, waar ze anders nooit binnen
zou komen. Zo was een van de uitdagingen: een dag stage lopen in de keuken van
een goed restaurant. Het werd restaurant
Scherp van Mart Scherp in Middelburg.
Femke was blij verrast met de gastvrije ontvangst die ze daar kreeg.
Ik kwam om sfeer te proeven, de drukte mee
te maken, de koks aan het werk te zien en
waar ik kon de handen uit de mouwen te steken. Ik had een geweldige dag, dopte (zeer
rustgevend) de erwten, sneed paddenstoeltjes,
haalde de kleine gele blaadjes uit de frisée,
maakte schelpjes van suiker met behulp van
een siliconenvorm, vormde kokoskoekjes,
hielp met de opmaak van een voorgerecht en
maakte schoon en ruimde op.
„Het is me duidelijk geworden dat mensen
graag en enthousiast over hun werk vertellen. Een voorbeeld was een uitdaging die
een vriendin voor me bedacht. Ze had
vroeger in de bakkerij van haar ouders een
speciaal soort slagroomsoezentaart gegeten
en zou die zo graag nog eens proeven. Een

zogenaamde Gateau Mariëtte. Het probleem was dat ik er helemaal geen recepten van kon vinden. Ik ben daarom naar
bakkerij Van Opdorp in Goes gegaan. Daar
werkte iemand, Kees Westdorp, die vroeger nog in de bakkerij van die ouders had
gewerkt. Aan hem legde ik het verhaal van
de dertig uitdagingen en de Gateau
Mariëtte uit. Hij is iemand die enthousiast
over zijn vak kan vertellen. Op een zeker
moment keek hij me aan met een blik van,
dat gaat niet goedkomen, en vroeg me:
waar en hoe ga je eigenlijk die taart maken? Nou gewoon in het keukentje van
mijn appartement. Dat vond hij maar
niets. En zo stond ik de volgende dag in de
bakkerij samen met hem die taart te maken. En het mooiste was dat die vriendin
in de taart die er uiteindelijk uitkwam inderdaad de taart uit haar jeugd herkende.’’
Gedurende het jaar raakte Femke in contact met allerlei mensen uit de wereld van
eten en koken in Nederland. En ze
schroomde ook niet autoriteiten om advies te vragen. Zo vroeg ze wijndeskundige
Onno Kleyn om raad bij de opdracht: ‘bereid een zes gangen diner met bijpassende
wijnen’.
„Je zoekt contact met elkaar, bijvoorbeeld
via Twitter. Maar het is wel een heel apart
wereldje hoor. Ze maken elkaar ook wel
een beetje gek. Er wordt over koken gesproken alsof het iets heel verhevens is.
Alsof het nooit meer over stamppot zou
mogen gaan. Ik heb natuurlijk ook wel
mijn ideeën over eten en koken. Ik zou
het liefst zien dat mensen niet zo veel rotzooi uit potjes eten. Maar daar maak ik
geen missie van. Wie ben ik om te zeggen

dat je dat niet moet doen als mensen dat
willen. Het allerbelangrijkste voor mij is
uiteindelijk toch dat je lol in eten en koken moet hebben.”
Een van de blogs waarin niet een recept,
maar een meer persoonlijke ontboezeming centraal staat, is dat over het bezoek
van Femke en haar vriend aan het restaurant Oud Sluis van Sergio Herman, op
haar verjaardag. Een verrassing die haar
vriend voor haar had voorbereid. Het resulteerde in een open brief aan Sergio Herman.
Ik ben nogal van de tijd. Ik weet vaak goed in
te schatten hoe lang dingen duren en hoe laat
het is. Toen we naar buiten stapten, wist ik
zeker dat het een uur of 3 was. Het was 5 uur.
In het centrum van Sluis keek iedereen naar
me. Ik denk dat ze konden zien dat we net
van jouw restaurant kwamen, Sergio. Ik had
namelijk een grijns op mijn gezicht van oor
tot oor. Die zit er nu, een dag later, nog
steeds.
Femke heeft natuurlijk haar eigen smaak
en favoriete gerechten. Ze eet graag Indiaas, maar staat open voor allerlei invloeden. Die doet ze dan ook graag op als ze
weer eens op reis is. Zoals die keer in Berlijn waar ze in restaurant Yellow Sunshine
de lekkerste vegaburger zouden hebben.
Ze trok de stoute schoenen aan en vroeg
naar het recept. Het antwoord viel een
beetje tegen. De meisjes die in het restaurant werkten, hadden geen idee wat er in
de burger zit. Hij komt bevroren in kartonnen dozen van een leverancier.
Dat de geboren Zeeuwse in Zeeland

woont en werkt, ervaart ze niet als een
handicap. „Eerst had ik wel zoiets van, ik
wil erbij zijn. Ik had het gevoel dat ik in
Zeeland ver weg zat van de plekken waar
het op kookgebied allemaal gebeurt. Maar
uiteindelijk valt dat best mee. En wat eten
betreft, de laatste jaren kun je in Zeeland
op steeds meer plekken terecht om lekkere
dingen en ingrediënten te kopen.”
Bij de uitdagingen waren natuurlijk ook
spannende dingen. Zoals het sabreren van
een fles Champagne; met een sabel de fles
ontkurken. En spannend mag ook best het
bereiden van kalfshersenen genoemd worden. Ook daar trof ze weer een geïnteresseerde slager Schrijver uit Goes, die graag
bereid was mee te werken. De opdracht
was uit culinair oogpunt een succes, al
blijft het eten van hersenen een beetje
raar, maar dat is waarschijnlijk vooral het
idee.
Zelfs de medewerkers van de slagerij gruwelden een beetje van mijn bestelling. Ik legde
uit waarom ik (in vredesnaam) hersenen ging
bereiden: “Het is een opdracht, voor mijn 30e
verjaardag, iedereen mocht iets bedenken, ik
schrijf erover, ik zal jullie ook nog wel noemen, het is heel leerzaam.” Volgens mij dachten ze dat ik knettergek geworden was.
Femke kookt niet voor zichzelf als ze alleen is. „Ik vind het leuk om iets te kunnen maken en dat te kunnen delen. Ik
houd van de gezelligheid. Ik ga ook graag
uit eten. Ik noem dat een eetbeleving als
het goed is. De sfeer en alles wat eromheen hangt horen er allemaal bij.”
Als ze terugkijkt op sommige opdrachten,

realiseert ze zich dat sommige dingen anders hadden gekund. Beter misschien. „Uit
de opdracht een maaltijd met Zeeuwse
producten te bereiden had ik meer kunnen halen. Nu het jaar voorbij is, is het wel
even afkicken. Het is nog maar net voorbij,
maar ik denk wel dat ik het schrijven zelf
ga missen. Schrijven vind ik wel heel leuk.
Het was voor het blog steeds een afweging, wat vertel je wel en wat vertel je niet.
Wat geef je prijs van jezelf? Maar als ik terugkijk ben ik best trots op wat ik gepresteerd heb. Ik sta er volledig achter.”
Smaakmaakster is inmiddels een jaar
ouder. Op het blog heeft ze beetje afscheid
genomen van haar lezers.
Voor de nieuwsgierigen: ik ben niet in een
zwart gat gevallen, het gaat goed met me, ik
leef nog. Twee weken geleden rondde ik mijn
uitdagingenjaar af. Maar ook zonder uitdagingenlijst krijg ik mijn tijd goed gevuld. Zo
goed zelfs dat er weinig meer gekookt wordt
in casa Smaakmaakster.
Maar ze zal toch nog wel eens af en toe
een recept aan het blog toevoegen, weet
Femke nu al. En voor de toekomst? „Misschien een lijst van dertig boeken in een
jaar lezen. Of het blog in boekvorm uitgeven. Wie weet.”
Wie het blog wil lezen kan eigenlijk het
best op de laatste pagina starten en het in
(omgekeerd) chronologische volgorde
doornemen.
De cursieve stukken tekst komen uit het blog
www.smaakmaakster.nl

