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Verhaal
van de dag

Zeker honderd taarten, cakejes en broden bakten Ine
Paauw uit Rijnsburg en Corrie Wagenaar uit Leiden
het afgelopen jaar. Van een mokka-crèmetaart tot
een creatie van merengue. Voor de reden van al die
bakuren hielden ze een tijd lang de kaken stijf op
elkaar, maar nu mogen ze het van de daken
schreeuwen. De twee doen mee aan het nieuwe
seizoen van Heel Holland Bakt, waarvan zondag de
eerste aflevering op televisie verschijnt.

Hobbybakkers
gaan de strijd
met elkaar aan
Alieke Hoogenboom

a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl

Rijnsburg/Leiden ✱ De buren van
Ine Paauw (44), deelnemer aan het
nieuwe seizoen van Heel Holland
Bakt, keken het afgelopen jaar
weleens vreemd op als de kippen
en geiten in de tuin van een chocoladetaart zaten te smikkelen. ,,Tijdens de opnameperiode kwamen er
bij mij thuis per dag twee taarten
uit de oven. Ik wist soms écht niet
meer wat ik met al die oefentaarten
moest. Mijn gezin kon geen taart
meer zien en meenemen naar werk
kon ook niet, dan zouden ze vermoeden dat ik was geselecteerd.
Dus dan maar naar onze dieren.
Dat heeft voor grappige situaties
gezorgd.’’
Voor Paauw uit Rijnsburg en collega-bakker Corrie Wagenaar (50) uit
Leiden, die ook tot de tien kandidaten behoort, stond het aflopen
jaar in het teken van het populaire
televisieprogramma van Omroep
MAX dat zondag begint. De twee
staken al hun vrije tijd in het verbeteren van baktechnieken, ingrediënten en smaakcombinaties
uitproberen en het lezen van kookboeken en kijken van instructievideo’s. Paauw: ,,Een wereld ging
voor me open. Het is niet gewoon
even een cakeje bakken. Er zijn
zoveel soorten biscuits en crèmes.
Ik kon al best wel wat, maar ik ben
nachten wakker gebleven om nog
meer te leren. Ik ben perfectionistisch en wilde niet voor gek staan.’’

Gezelligheidsbakker
De Leidse Wagenaar, die als doktersassistente op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde in het
Alrijne Ziekenhuis werkt, vindt
zichzelf een gezelligheidsbakker
die veel inspiratie haalt uit Engeland en minder uit de Franse patisserie. Ze maakt bijvoorbeeld liever
een flinke plaattaart dan een bavarois. ,,Ik houd van country: taarten
met appels en peren. Comfort food
past goed bij mij. Zitten op de

Vriendjes

bank, benen omhoog en een stuk
taart op schoot. Met een heel mooi
klein taartje doe je dan minder
snel.’’

Weekeinde
,,Ik vind het leuk dat als mijn
gezin op vrijdagmiddag thuiskomt, er wat lekkers klaarstaat
voor het weekeinde. Zo is bij mij
het bakken ontstaan’’, vervolgt ze.
,,Ik kan me verkneukelen op het
idee dat iedereen ervan gaat smullen.’’ Ze zou naar eigen zeggen
nooit bakker kunnen zijn van
beroep. ,,Voor mij is een essentieel
onderdeel van het bakken dat ik
zie hoe iemand van mijn taartje
geniet. Daar zit voor mij de lol in.
Ik hoor mensen over het bakken
vaak zeggen: wat moeilijk. Maar
dat hoeft helemaal niet. Waarom
zou je als beginnende bakker een
ingewikkelde crème chiboust maken, als je blij wordt van een appeltaart?”
Wagenaar, moeder van drie pubers,
heeft altijd al een grote liefde voor
koken gehad. ,,In het eerste jaar
dat ik was getrouwd, heb ik elke
dag een andere maaltijd gekookt.
Ik heb veel boeken en tijdschriften
met lekkere recepten. Het is zonde
als je daarvan de helft niet gebruikt, vind ik.’’

Improviseren
Net als haar collega-bakker, kookt
ook Paauw graag voor haar gezin.
,,Dat kan ik eigenlijk nog beter dan
bakken, omdat ik koken meer op
gevoel kan doen. Een snufje van dit
en een beetje van dat. Bij bakken is
dat anders, dat luistert heel nauw.
Improviseren is moeilijk, omdat je
tot op de gram nauwkeurig moet
werken en ook temperatuur is
belangrijk. Bij chocolade moet je
bijvoorbeeld oppassen dat het niet
te warm wordt, want dan slaat die
dof uit.’’
De 44-jarige woont in Rijnsburg,
maar groeide op in het MiddenOosten waar haar vader werkte
voor een bouwbedrijf. In SaoediArabië had het gezin personeel in
huis dat voor hen kookte. ,,Ik vond

Ine Paauw (44) uit Rijnsburg en Corrie Wagenaar (50) uit Leiden doen mee aan

het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt.

het heel gezellig en interessant in
de keuken en hielp de meisjes met
snijden, roeren en ging ook weleens mee naar de markt. Prachtig
vond ik dat. Zo’n authentieke soek
waar je moet onderhandelen voor
de beste prijs. Ik ben daardoor veel
bewuster naar eten gaan kijken.
Toen ik, eind tienerjaren, weer in
Nederland woonde, stuurde mijn
moeder me naar de groenteboer. Ik
moest vijf gulden betalen en zei:
,,Dat kan ook wel voor twee.’’ Hij
had me bijna de winkel uitgestuurd. Ik kom hem nog weleens
tegen en dan zegt ie: ,,Daar hebben
we onze Arabier.’’
Door haar tijd in het MiddenOosten bakt Paauw veel met kruiden en specerijen. ,,Ik let erg op
bijzondere smaakcombinaties. Ik
bak geen standaard appeltaart met
kaneel, maar geef er een eigen
draai aan. De Nederlandse keuken
vind ik saai en inspiratieloos.’’

moet worden verdeeld’’, legt ze uit.

Auditie
De eerste auditiedag begin dit jaar,
waar zo’n honderd hobbybakkers
voor waren geselecteerd, was spannend voor de vrouwen. ,,Dan rij je
richting de studio over een heuvel
en denk je aan de taarten die achterin de auto staan. Als dat maar
goed gaat’’, zegt Wagenaar. Ze

Rijnsburgse en
Leidse te zien in
Heel Holland Bakt
kregen vooraf twee opdrachten:
een merenguetaart maken en een
baksel naar keuze.
Wagenaar maakte een merengue
met chocolade en bloedsinaasappels, en hartige Engelse minitaartjes met Indiase kip en een sinaasappelmascarponedressing. Van de
presentatie had ze ook werk gemaakt. ,,Ik had de taartjes in een
mandje met nepgras gezet en de
dressing in glazen potjes gedaan.
Een soort picknick. Het viel me op
dat veel deelnemers de taarten
presenteerden op simpele plastic
schalen of bakjes. Zo zonde.’’
Paauw had van tevoren goed nagedacht hoe ze in twee opdrachten
zoveel mogelijk van haar bakkunsten aan de jury kon laten zien. In
de merenguetaart verwerkte ze
zeven technieken en voor de vrije
opdracht maakte ze een Italiaanse
pannetone. ,,Dat is een complex
brood met veel vulling die goed

Geheim
De Rijnsburgse, die bij een gehandicapteninstelling in Katwijk activiteitenbegeleidster is, vond het
best lastig haar deelname geheim
te houden. ,,Ik ben heel enthousiast en deel graag met anderen.
Dat kon toen alleen met mijn gezin. Ik kwam niet meer op feestjes
of verjaardagen. Zo kon ik vragen
ontwijken en daarnaast had ik
iedere minuut van mijn tijd nodig
om te bakken. Mijn man heeft me
in de opnameperiode onwijs geholpen. Als ik slagroom was vergeten,
rende hij voor me naar de supermarkt.’’
Wagenaar ging die geheimhouding
gemakkelijker af. ,,Mijn gezin en
vriendinnengroep, die in het promotiefilmpje van Heel Holland
Bakt is te zien, waren op de hoogte. Voor de opnameperiode hield ik
regelmatig een proefmiddag voor
ze en stond de voortuin weer vol
met fietsen. Heel gezellig was dat.
Met zijn allen aan tafel en een
vorkje prikken. Zij hebben me in
die drukke tijd ontzettend goed
geholpen. Elke avond ging de
deurbel en stond daar een van mijn
vriendinnen met avondeten. Zo
ongelooflijk lief.’’
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Dat de twee kunnen bakken, is
door hun deelname duidelijk, maar
ze moesten beiden erg wennen aan
alles wat bij een opdracht kwam
kijken. ,,Ik ben erachter gekomen
dat vanaf de bank commentaar
leveren op deelnemers van Heel
Holland Bakt een stuk makkelijker
is’’, bekent Wagenaar. ,,Bij een
wedstrijdopdracht moet je met veel
dingen rekening houden. Het mag
geen bestaand recept zijn, je wilt
iets origineels neerzetten, moet dat
thuis gaan uitproberen en dan ook
nog binnen een bepaalde tijd op
tafel zetten. En dan zijn er ook nog
de camera’s. Het is echt bakken
onder stress.’’

Wagenaar: ,,Het was een hysterische periode, die ik niet had willen
missen. Meedoen raad ik iedereen
aan. Voor mij is het een enorme
ervaring geweest. Het was vreemd
om de eerste keer de tent van Heel
Holland Bakt in te wandelen en
een schort met daarop jouw naam
te zien hangen. Oud-Heel Holland
Bakt-kandidaat Francis vertelde
ons voor de eerste opname: ,,Het
allerbelangrijkste is dat je geniet’’.
Tijdens het bakken heb ik mezelf
daarom af en toe geknepen. ’Je
staat hier, kijk eens om je heen!’,
zei ik dan tegen mezelf.’’

Hoofdrekenen

Hoe ver ze gaan komen en of een
van de twee de bakwedstrijd wint,
mogen Wagenaar en Paauw niet
verklappen. De vrouwen kijken uit
naar de eerste uitzending op televisie, die ze zelf ook nog niet hebben
gezien. ,,Ik voel steeds meer spanning’’, zegt Wagenaar. ,,Net als
vroeger, toen ik nog een paar
nachtjes moest slapen voor mijn
verjaardag.’’ Paauw: ,,De aandacht,
mensen die je op straat herkennen,
en interviews: ik geniet enorm van
deze periode.’’

Paauw keek van te voren op tegen
het hoofdrekenen tijdens een opdracht. ,,Dat kan ik gewoon niet.
Voor een bakker is dat heel lastig.
Zeker als je door tijdsnood besluit
een kleinere taart te maken. Ik
mocht geen klok gebruiken, dus
had ook nog eens geen notie van
tijd. Ik heb vaak om hulp geroepen
als ik er niet uitkwam met de getallen, en gelukkig kwam die dan
ook. Ondanks de strijd, want we
willen natuurlijk allemaal winnen.
We hadden echt een heel leuk
bakkersteam.’’

Eerste uitzending

Heel Holland Bakt is zondag om 21.00
uur te zien op NPO1.

„Ik was laatst met een paar
vriendjes golfen in Duitsland.” Een zware mannenstem vult de coupé. De man
zit naast me aan de andere
kant van het gangpad. Halflang grijs haar, lakschoenen,
roze pochet in een donkergrijs pak. Om zijn arm heeft
hij een horloge van minstens
drie keer modaal. „Haha,
andere vriendjes, ja. En ik had
tegen die jongens gezegd: ik
regel het eten wel.” Hij lacht
erbij, tikt met zijn vrije hand
de stoel voor hem. „Dus ik bel
zo’n driesterrentent daar,
waar ik ooit met Florine geweest ben. Drie Michelinsterren, top of the bill. Het goedkoopste menuutje kost daar
tweeënhalve meier.” Hij pauzeert even om de hoogte van
dit bedrag goed te laten doordringen.
Steeds sneller tikt hij op het
plastic. Een vrouw kijkt geïrriteerd om. Hij verontschuldigt zich door zijn hand op te
steken. Zijn manchetknopen
zijn kwartjes - pas opgepoetste kwartjes. „Dus ik zeg:
’Fraülein, ihr billigsten Menü
ist zweihunderdfünfzig Euro,
nicht? En zij van: ja, stimmt.’
Dus ik: ’Können wir das auch
für hunderdfünfzig bekommen? Es ist ruhig heute,
nicht?’ Nou, die vrouw gaat
het even aan de Geschaftsführer vragen. Dus ik wacht. Ze

Martijn
van Lith
Martijn van Lith (1985)
groeide op in Katwijk en
studeerde in Leiden. Iedere
vrijdag schrijft hij over
bijzondere of juist doodnormale mensen en gebeurtenissen in de regio.
Wilt u reageren? Stuur
een e-mail naar martijnvanlith@outlook.com.
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