
Schrijfoefening 
 

Neem een alledaagse situatie uit je eigen leven en geef die een onverwachte wending. Geef je 
fantasie de ruimte! 
 
 

De melkboer 
Toettoet! De mobiele melkman rijdt de straat in. Niet dat het blijft bij die claxon, want 
voordat hij weer aanstalten maakt om de straat uit te rijden klinkt er ook nog een soort van 
knijphoorn en een koperen bel, zonder dat er ook maar één klant in zijn wagen is geweest, 
althans niet in deze straat. Wat bezielt zo’n man toch, hoe verdient hij de kost? Het zal toch 
niet alleen bij ons in de straat zo zijn, dat er geen hond die wagen in stapt? 
 
Ik besluit om eens een keer een boodschap te doen bij deze ‘SRV-man’. Piet van Balen staat 
er in sierlijke letters boven de voorruit. ‘Van Piet Balen’ denk ik als ik de twee treetjes neem.  
“Goedemiddag, mevrouw” klinkt het beschaafd. Goh, dat valt mee. Ik had een wat vadsige 
melkboer verwacht, die achter zijn stuur hangend in totale verveling naar het einde van de 
dag verlangt, die dringend aan zijn pensioen toe is en niet kan wachten tot hij deze hele 
rotkar met alles erin kan verkopen aan de eerste de beste die er een redelijke prijs voor 
biedt.  In plaats daarvan staat er een goed geconserveerde vijftiger met een sympathiek 
gezicht. Onder zijn smetteloze witte jasje herken ik een dure trui. Mooi materiaal, past wel 
bij deze man vind ik.  Als ik hem onopvallend verder monster vallen me ook de klassieke 
brogues op onder de camel ribbroek. Ik moet even van de verrassing bekomen en kijk 
vastberaden zijn minisupermarkt rond alsof ik precies weet wat ik wil hebben, een houding 
die ik wel vaker aanneem als ik in verlegenheid ben.  
 
Zijn prijzen zijn meer dan redelijk en in plaats van een simpel pak zeeppoeder belandt er ook 
zoete kastanjepuree, slagroom, yoghurt en een pakje geschaafde amandelen in mijn mandje.  
Die laatste artikelen, omdat Piet beeldend vertelt over het lekkere toetje dat je ermee kunt 
maken. Wat een verademing! Als alles bij elkaar geteld is en ik afgerekend heb, gooit hij op 
het laatste moment nog een pakje vanillesuiker in mijn mandje. “On the house” zegt hij met 
een knipoog en legt uit dat vanillesuiker als het ware een brug bouwt tussen de smaak van 
de kastanjepuree en die van het amandelschaafsel. Als ik enigszins hersteld ben van de 
verbazing krijgt mijn nieuwsgierigheid de overhand en trek ik resoluut de stoute schoenen 
aan. “Piet” begin ik “hoe komt het dat je… ik bedoel, je liefde voor dit vak, je kennis van 
koken…. deze winkel, jijzelf, eh….ik zou haast gaan denken dat je ergens een verborgen 
camera hebt hangen……” 
 “Ik heet geen Piet” zegt hij “en Van Balen is mijn moeders meisjesnaam”. Terwijl hij zijn 
hand uitsteekt om zich voor te stellen zegt hij: “Aangenaam, Felix van Walraven de 
Rochebrune, misschien zegt dat je iets.” Hij is ongemerkt overgegaan op tutoyeren en dat 
treft me aangenaam, het verkleint de afstand. Als ik knik zegt hij met een verontschuldigend 
lachje: “maar dat is geen naam voor een melkboer.” Hij lijkt inderdaad sprekend op zijn 
vader, onze voormalige minister van Buitenlandse zaken, die meer dan eens de reputatie 
van onze prins-gemaal redde en menig op de spits gedreven diplomatieke conflict tot een 
voor iedereen bevredigende oplossing wist te brengen. Als ik mijn eigen naam heb genoemd 
kijk ik hem vragend aan: “maar hoe…” om dan plompverloren over te gaan op “wil je een 



kopje koffie?”  “Welja, waarom niet?”  lacht hij, “toch geen klanten.”  Terwijl ik hem voorga 
naar mijn keuken, bedenk ik dat verrassingen soms zo ver weggestopt zitten. Dat het dus 
altijd de moeite loont om verder te kijken dan je neus lang is. 
 
Als we aan de koffie zitten, vertelt hij dat hij vanaf zijn prilste jeugd overal en nergens heeft 
gewoond. Daar waar zijn vader het ambassadeurschap aanvaardde, gingen Felix en zijn zusje 
naar de internationale school. Tijd om vrienden te maken was er in overvloed maar na de 
eerste paar keren hartverscheurend afscheid nemen, werden ze alle twee voorzichtiger en 
brachten ze veel tijd door thuis in de keuken bij het personeel.  Dat laatste was weliswaar 
niet gewenst maar beide  ouders hadden het te druk met hun sociale verplichtingen om veel 
aandacht aan de kinderen te besteden. Een hoog opgeleide gouvernante was de enige 
constante factor in hun kinderleven. En Kokkie, de Scandinavische kokkin die altijd als een 
moederkloek zorgde dat het hen aan niets ontbrak. Felix studeerde psychologie aan de 
Sorbonne maar switchte halverwege naar kunstgeschiedenis, na zijn eerste voorzichtige 
stappen in de kunstwereld. Zijn zus Frederique studeerde franse taal en letteren en samen 
maakten ze later fortuin in de internationale kunsthandel. Toen meer en meer meester-
vervalsers actief werden in het wereldje werd het tijd voor iets anders, maar als ‘zoon en 
dochter van’ waren de opties om in loondienst te treden beperkt. Na het overlijden van 
beide ouders besloten ze terug te keren naar Nederland en te doen ze waar ze als kind in die 
keuken van droomden; zelf koken. Ze zetten ze een luxe kookstudio op waar internationaal 
vermaarde chefs inmiddels masterclasses geven aan mensen die bereid zijn om daar veel 
geld voor neer te tellen. Als Felix een foto laat zien van de studio, zie ik boven een tafel een 
enorme foto hangen van twee kinderen die geboeid in een grote kom zitten te kijken waarin 
een vrouw slagroom klopt. Het is Kokkie, die tot grote vreugde van Felix en zijn zus bereid 
was bij hen op het landgoed te komen wonen. Ondanks haar hoge leeftijd is ze nog 
regelmatig in de kookstudio te vinden, liefst omringd door de nieuwe generatie Van 
Walravens.  
 
Wat een heerlijk verhaal, denk ik, maar het verklaart nog steeds niet waarom Piet/Felix 1 x 
per week met een winkelwagen door onze wijk rijdt.   
“Gewoon, winkeltje spelen” zegt Felix als ik hem die vraag stel. “De leveranciers die vroeger 
bij ons in de keuken kwamen waren stuk voor stuk aardige mensen, achteraf begrijp ik best 
dat Kokkie een goede klant was, maar die mannen representeren iets voor mij: die aandacht, 
die passie en de vastbeslotenheid om de allerbeste kwaliteit mee te brengen, heeft grote 
indruk op me gemaakt. Dat wilde ik ook. Dus doe ik dat een dag per week en heel af en toe 
tref ik een klant zoals jij en heb ik een leuk gesprek. Dat contact is met geen geld te betalen.”  
 


