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– Haal een taart bij de bakker, Tonia! 
Voor vanavond. We vieren paps 
verjaardag!
Mams woorden galmen in mijn oren na. 
De deur valt trillend in het slot.
Ik zucht opgelucht. Vandaag heb ik een 
dagje vrij. Voor het eerst mag ik alleen 
thuisblijven. Niet naar oma! Gewoon 
doen waar ik zin in heb! Ik maak 
een rondedansje in de hal.

Ik kijk naar het briefje in mijn hand. 
Vijftig euro voor een taart? Ik droom 
over wat ik met vijftig euro allemaal zou 
kunnen kopen. Een nieuw skateboard 
bijvoorbeeld. Het mijne is zo versleten, 
dat ik nauwelijks nog rechtop blijf. 
Of het laatste nieuwe computerspel, 
waar ik al zo lang voor spaar. Een ticket 
voor een pretpark? Duizend-en-één 
dingen schieten door mijn hoofd.

De taart
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En dan schiet ik overeind.
Ik heb een fantastisch idee! Als ik zelf 
een taart bak, zal mama erg blij zijn. 
Dat is veel goedkoper dan bij de 
bakker. En misschien krijg ik dan wel 
die vijftig euro. Of een klein stukje 
ervan, als beloning.

Ik heb nog nooit een taart gebakken. 
Maar zo moeilijk is dat vast niet. Ik 
zoek een recept in een kookboek. 
Appeltaart! Dat ziet er niet zo moeilijk 
uit! Ik haal alle ingrediënten uit de kast.
– Bloem, suiker, boter, eieren en melk, 
som ik hardop op. 
Ik giet alles in een grote kom en 
roer stevig. De klodders vliegen 
door de keuken. 
Ik frons. Moet deeg er wel zo uitzien? 
Horen die klodders boter zo groot 
te zijn? Ik snuif. Het ruikt best lekker.

Met mijn tong tussen mijn lippen kieper 
ik het deeg in de taartvorm. Net als 
ik de vorm in de oven wil schuiven, 
zie ik de appels op tafel liggen. 
Oeps! Bijna vergeten!

Snel duw ik vier appels tussen de hompen 
boter in de vorm. Dat is vast genoeg.
Ik duw de vorm de oven in. Nu moet ik 
gewoon wachten tot de taart klaar is. Ik 
wist helemaal niet dat bakken zo simpel 
was. Misschien word ik wel bakker!
Ik gris een pak chips van de plank en 
installeer me voor de tv.

Ik word wakker van een gil. Meteen zit 
ik rechtop. Ben ik in slaap gevallen?
– Toniááááá!
Er wordt nog eens gegild. Ik ren naar 
de keuken.
Daar staat mam, nog in haar nette 
werkkleren. Vol afgrijzen staart ze naar 
de keukentafel. Ik volg haar blik.
De tafel lijkt wel een slagveld. 
Een omgevallen pak bloem, de boter, 
eierschalen. En is dat eigeel dat op 
de vloer druipt?
– Ik ruim het wel op, zeg ik snel. 
Maar kijk eerst even naar mijn taart!
Ik gooi de oven open. 
– Tataam!
– Wat is dat! zegt mam. Vol afgrijzen 
staart ze naar de vorm.
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Mijn hart wordt koud. Waar is mijn 
mooie appeltaart? Ik zie alleen een 
vormeloze hoop deeg. Het ziet er 
vreselijk uit!
– Ik begrijp er niets van, jammer ik. 
En dan zie ik het: ik heb de oven niet 
aangezet! Hoe kon ik dat vergeten? 
Mijn mooie plan is helemaal mislukt.
Naast mij hoor ik plots een raar geluid.
Ik kijk opzij. Is mam aan het huilen?

Mam plooit dubbel over de rommel op 
de keukentafel. Ze hikt elke keer als ze 
naar mij kijkt. Lacht ze mij nu uit?
– Ik wilde je verrassen, mompel ik. 
Dan was het niet zo duur.
Mam giert weer van het lachen, omhelst 
me en geeft me een stevige zoen.
– Ooit heb ik net hetzelfde gedaan als 
jij, grijnst ze. Oma was woest. Ik heb me 
toen voorgenomen om nooit zo boos 
te zijn. En nu maken we samen de taart. 
Want de bakker is al lang gesloten. En 
pap wil een taart. Met kaarsjes.

We ruimen samen de rommel op. Mam 
leert me hoe je de boter smelt met de 
suiker. Hoe je de bloem precies moet 
afwegen. Ik klop voor het eerst eieren. 
Dat voelt geweldig. Nadien schilt mam 
de appels. Ze schikt ze netjes boven op 
het deeg. Dan gaat de taart de warme 
oven in. Het ruikt nu al heerlijk!
– Zo lang geleden dat ik een taart heb 
gebakken, glundert mam. Moet ik meer 
doen.
Ik herinner me het geld en haal het 
verfrommelde briefje uit mijn zak.
– Ah, grinnikt mam. Het geld. Weet je 
wat? We doen er zaterdag iets leuks 
mee. Jij, pap en ik. En jij mag kiezen wat!
Het huis ruikt heerlijk.
– Ik wil nog een taart bakken, zeg ik 
dan. Met ons drietjes.
– Komt voor de bakker, lacht mam.
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