
hij gaat wat!?’ ‘Trouwen, schat. Met Victoria, de 

dochter van onze rijkste klant.’ Mijn hart mist 

een slag. Dat kan helemaal niet. Mijn bed ruikt notabene 

nog naar hem. Dit moet gewoon een rotstreek zijn van 

iemand die lucht gekregen heeft van onze relatie. Wijnand 

gaat heus niet ineens… Het appje dat binnenkomt vernie-

tigt in één klap mijn vertrouwen in alle mannen. Ik zie 

wat blikken op me gericht. Oh nee, ze gaan me niet zien 

huilen. Dan liever koppijn.

Twee dagen later neemt de chef de 

cuisine het menu met ons door: 

‘Het verlovingsdiner vindt hier in 

de zaak plaats, dus iedereen be-

houdt zijn eigen werkplek. Doe 

meer dan je uiterste best, want 

zo’n kans krijgen we maar één 

keer. Nynke, hallo …?’ De chef 

kijkt me vragend aan. ‘Hè? Sorry, 

ik was even…’ ‘Wel bij de les blij-

ven, want jij gaat de verlovingstaart maken. En ik hoef jou 

niet te vertellen dat dit een mooie opmaat zal zijn naar het 

pronkstuk voor de huwelijksdag eind oktober.’ 

De volgende morgen om zeven uur gaat mijn telefoon, 

Wijnand! Even heb ik hoop, kom ik in de verleiding. Dan 

wint mijn boosheid en zet ik het gesprek op de speaker. 

Wat hij kan, kan ik ook: ‘Maître, goede morgen, van harte 

gefeliciteerd met uw verloving. We zullen er met de hele 

brigade een mooie avond van maken.’ Hij kreunt: ‘Nynk, 

alsjeblieft, laat het me even uitleggen. Ik kon niet anders. 

Alles waar ik ooit van gedroomd heb, ligt nu al binnen 

mijn bereik. Mijn hart ligt bij jou en als ik over een paar 

jaar …’ ‘Helder, Maître. Natuurlijk zullen we ons uiterste 

best doen. Tot zondag.’

‘Nynk, wacht nou even!’

Mijn Wijnand, mijn oerdegelijke Bosschenaar, blijkt een 

ordinaire hoer. Ik zet mijn telefoon uit en jank mezelf een 

paar dikke ogen onder de douche. Ik laat een zak diep-

vries-erwtjes smelten op mijn ogen en neem twee parace-

tamols in. Na een uurtje voel ik me in elk geval weer hel-

der. Als ik mijn telefoon aan zet, heb ik twaalf gemiste 

oproepen. Ik wis ze meteen, 

blokkeer Wijnand en kies het 

nummer van De Monarch: ‘Gé-

rard, met Nynke. Sorry dat ik nu 

pas terugbel, maar ik doe het. 

‘Goede beslissing, Nynke. Jij 

bent te goed om in de schaduw te 

werken. Maandag zie ik je voor 

de lunch en dan nemen we alles 

door.’ Het doet me goed dat hij 

zo enthousiast klinkt. Het is ten-

slotte weer een treetje hoger op 

de gastronomische ladder en niet bij de minste. 

De chef de cuisine is verrukt als hij mijn taartopbouw ziet. 

‘Prachtig Nynke, dat wordt een mooie afsluiting van het 

diner. Komt er nog iets van vuurwerk bovenop?’ ‘Dat was 

ik eigenlijk niet van plan. Gewoon hier en daar nog wat 

subtiel groen en rozen van botercrème.’ ‘Excellent. 

Wijnand mag in zijn handjes knijpen met zo’n patissier.’ 

Wijnand mag het heen en weer krijgen. Mijn zelfbeeld 

mag dan een knauw hebben gekregen, mijn gevoel voor 

eigenwaarde heeft gewonnen. 

Die zondagavond rijd ik de taart onder applaus naar bin-

nen en maak me uit de voeten. De annonceur, de enige 

die ik in vertrouwen nam, maakt driftig foto’s die ik on-

derweg naar huis al krijg toegestuurd. Vooral de verstoor-

de blik van Wijnand is onbetaalbaar. De figuurtjes op de 

taart komen mooi tot hun recht: Victoria, mooier dan het 

origineel, in haar galajurk met naast haar een marsepei-

nen fallus die oprijst uit de botercrème. Niet de fiere fallus 

die ik ken maar een sneu slurfje met trouwe oogjes, dat 

kopjes lijkt te geven aan de rijzige gestalte naast hem. 

Mechtilde 

Door Mechtilde Meijer uit Zeeland

Herfsthuwelijk

De chef de cuisine is 
verrukt als hij mijn 
taartopbouw ziet. 

‘Prachtig Nynke, dat 
wordt een mooie af-

sluiting van het diner. 
Komt er nog iets van 
vuurwerk bovenop? 

Mechtilde Meijer (1956) werd geboren aan de 

Brabantse Maaskant in Maren-Kessel. Ze schrijft 

graag en veel. Ze was mede-auteur van en voer-

de de eindredactie over een aantal dorpshistori-

sche boeken. In 2014 voltooide ze een lijvige fa-

miliekroniek, Mijmeren aan de Maas. Haar 

Amsterdamse en Brabantse wortels zorgen voor 

humor en gemoedelijkheid in haar korte verhalen, waarvan velen hun 

weg al vonden naar bundels en tijdschriften (o.a. winnaar Libelle schrijf-

wedstrijd 2018). 
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