kijkje
in de keuken
Je komt voor grote verrassingen te
staan als je in het gootsteenkastje kijkt
van onze bekende Nederlanders.
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Ronald Plasterk (55),
politicus en wetenschapper.
“We zitten altijd in de keuken. Ik lees
er ’s ochtends mijn krant, we eten er
en als er bezoek komt, schuift iedereen
aan de keukentafel. Alleen als we even
tv willen kijken, zitten we in de woon
kamer. Ik heb weleens voorgesteld om
de rest van het huis te verhuren omdat
we daar toch nooit zijn.
Koken doe ik amper. Mijn favoriete la is
die met de bestellijst van de Thai.
Voor het gemak hebben we alles wat
we veel gebruiken op het aanrecht
staan: de citruspers, de broodrooster
en de bagelcutter. Dat laatste is een
soort guillotine om je bagel mee door
te snijden. Heb ik een keer in een hotel
in Amerika op de ontbijttafel gezien
en zelf ook op de kop kunnen tikken.
Handig, want ik begin elke dag met
een bagel.
Ook het Nespresso-apparaat staat

‘nu de
zoons uit
huis zijn
heerst er
orde’

altijd in de aanslag. Alleen ben ik elke
dag weer aan het klungelen om een
stevige smaak uit al die verschillende
kleurtjes te vissen. De onleesbare code
die op de cups staat, helpt daar niet
echt bij.
De pot met chocola hebben we ver
buiten het bereik van onze hond gezet.
Die is zo slim dat ze met haar neus en
poot een kastje kan openmaken. En
voor een stuk chocolade doet ze veel.
Sinds onze zonen op kamers zijn,
heerst er in ons huishouden een angst
aanjagende orde. Alles ligt op de plek
waar we het de vorige dag hebben ach
tergelaten. En toch kan ik soms iets niet
vinden. We hebben een ladeblok met
twaalf laatjes en dat is een ramp als ik
plakband of Bison Kit nodig heb. Moet
ik ze eerst allemaal openschuiven.”
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Monique des Bouvrie (50),
stylist en interior designer.
“De keuken is echt mijn ding. Jan heeft
niks met koken. Ik vind het gezellig als
er onverwacht twintig mensen bij ons
aan tafel zitten. Dan tover ik wat uit de
lades en koelkasten. Ik heb altijd wel
pasta liggen of zo.
Omdat de keuken bij ons midden in
de living staat en ik een hekel heb om

‘ik verdraag
geen
stickers op
mijn fruit’

tijdens het eten tegen alle troep aan te
kijken, hebben we om het hoekje een
tweede keuken waar ik wel rommel kan
maken. Met twee vaatwassers, drie
koelkasten en de spoelbak. Hier was
en snijd ik de groenten en bereid ik
alles voor. Zodat ik in de woonkamer,
waar we een zes meter lange bartafel
hebben met daarin ook de gaspitten,
beeldig in de pannen kan roeren.
De voorbereidingskeuken is heel smal
maar dat is ook handig want daar
door hoef je geen einden te lopen.
Ik heb alles in de lades en kasten
staan, behalve een koffieapparaat, een
citruspers en een grote fruitschaal. De
stickers haal ik altijd van het fruit af, dat
is mijn tic. Ook van die in de koelkast.
Ik erger me altijd het schompes aan
die dingen.
Omdat ik zo min mogelijk op het aan
recht en op de grond wil hebben, heb ik
alles in laten bouwen. Het zeeppompje,
een quooker en de prullenbak. Veel
mensen hebben zo’n losse pedaal
emmer staan, maar ik vind dat lelijk.
Ik heb qua keuken geen wensen meer.
Hoewel, ik was in april met Jan in
Milaan en daar zagen we een keuken
die helemaal van glas was. Tot aan de
koelkast en het kookgedeelte toe. Heel
gaaf, maar dan kun je helemaal geen
rommellaatje meer hebben.”
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Ellen ten Damme (45),
zangeres en actrice.
“Tot voor kort viel er altijd wel iets naar
buiten als ik een deurtje opendeed.
Maar nu heb ik het ietsje beter inge
deeld; de dingen die ik niet vaak nodig
heb, staan tegenwoordig achterin.
Het irriteert me wel dat het allemaal zo
vol staat. Soms trek ik bij mensen een
kast open en dan zie ik dat er maar een
paar dingetjes in staan. Onbegrijpelijk.
Bij mij is het allemaal passen en meten.
Ik gooi weinig weg. Keukenspullen vind
ik hartstikke leuk.
Toch sta ik bijna nooit in de keuken.
Rond etenstijd ben ik vaak al op de
locatie waar ik die avond ga optreden.
Twintig jaar geleden kookte ik nog
regelmatig. Als student vond ik het heel
raar als mensen altijd uit eten gingen.
Waarom kook je niet, dacht ik dan. Nu
ben ik zelf ook zo. Als ik dan een keer
kook voor vrienden, pak ik ook meteen
flink uit. Dan vind ik het leuk om mooie
ingrediënten bij elkaar te zoeken en
meerdere gangen klaar te maken.
Omdat ik op een boot woon, heb ik
geen standaardkeuken. Ik kan bijvoor
beeld niks aan de wand bevestigen.
Mijn spullen bewaar ik in twee losse
kasten en de rest staat in bakjes op
de grond.
Ik heb een mooi zespitsgasfornuis. Het
lastige is alleen dat hij een paar treetjes
lager staat dan de rest van de keuken.
Dus als ik mijn groenten heb gesneden,
moet ik een trappetje af om het in de
pan te gooien. Als ik in de toekomst
weer veel thuis ben, ga ik de boel
misschien wat praktischer indelen.”
ELLEN REIST DOOR HET LAND MET HAAR
THEATERSHOW SPITZ. HAAR NIEUWE ALBUM
HET REGENDE ZON LIGT NU IN DE WINKEL.
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‘Waarom
staat
het HIER
zo vol?’
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‘Moet ik
weer
het trapje
pakken’

Bastiaan van Schaik (43),
stylist en hoofdredacteur
Jackie.
“Het gasfornuis is eigenlijk te groot
voor een man alleen. En de twee ovens
en bordenwarmer heb ik ook niet elke
dag nodig. Ik had me voorgenomen om
veel etentjes bij mij thuis te gaan geven,
maar eigenlijk ben ik altijd buiten de
deur. Op andermans feestjes.
Dat er veel spullen in mijn grote, hoge
keuken passen, is fijn. Maar ik ben vrij
klein, dus alles wat ik op de bovenste
plank heb gezet, staat daar voor eeu
wig. Als ik er iets vanaf wil pakken,
moet ik eerst het huishoudtrapje aan de
andere kant van het huis ophalen.
De kastjes en lades hebben een vaste
indeling. Ik raak helemaal van slag
als mijn schoonmaker mijn favoriete
koffiemok in het verkeerde kastje heeft
gezet. Mijn bekers komen allemaal uit

Benetton, Paul Smith, Tiffany’s, Rivièra
Maison en Nespresso. Verder heb ik
nog steeds profijt van het 69-delige
starterspakket van Ikea, dat ik heb
aangeschaft toen ik op mezelf ging
wonen. De pannen, het bestek en
de messenset gebruik ik nog steeds.
De enige ergernis in mijn keuken is dat
ik te weinig stopcontacten heb laten
plaatsen. In het ontwerp vond ik dat er
wel strak uitzien, maar nu is het vooral
irritant. Ik heb er maar twee in mijn hele
keuken. Als ik de mixer wil gebruiken,
moet ik er eerst een stekker uittrekken.
Als ik een keer een sapje wil maken,
moet ik de centrifuge tevoorschijn
halen. Meestal denk ik dan: laat maar,
ik koop bij de Albert Heijn wel een fles.”
erik klein wolterink (1965) fotografeerde eerder keukenkastjes in opdracht
van het stadsarchief en het amsterdams fonds voor de kunst.

extra’s via layar TEKST PATRICIA VAN DEN HEUVEL FOTOGRAFIE ERIK KLEIN WOLTERINK

een goodie bag. Zo heb ik ze van
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