
 

Alles is geoorloofd in liefde en taart  
Door Wendy Brokers 

 

Ze zeggen dat het alles met de tijd beter wordt, maar degene die dat ooit heeft 

bedacht had geen wraakzuchtige ex. En ja, dat citaat mag je gebruiken. Ik ben 

niet zo moeilijk. 

Ook niet wraakzuchtig. Nou ja, niet heel erg. Zeker niet in het bijzijn van Amy 

en Nina. Een scheiding is al pijnlijk genoeg en het laatste wat kinderen nodig 

hebben is een vader en een moeder die elkaar verbaal te lijf gaan als beiden 

zich binnen de magische cirkel van tien meter afstand begeven. Of die een 

stoeptegel onder andermans voeten vandaan rukken om de ander op zijn bek 

te laten gaan. En je er het liefst, terwijl je het niet verwacht, nog even een 

onverwachte lel mee om de oren verkopen. Dat zie ik in. Barbara, ‘zeg maar 

Babs’, mijn ex, denkt daar helaas anders over. Hoe ik ooit zo blind heb kunnen 

zijn om in haar val te lopen, blijft het allergrootste mysterie op aarde. Ik had 

haar tikkende biologische klok, die inmiddels zijn wijzer op ‘wanhopig’ had 

staan en een handje werd geholpen door de medische wetenschap, gewoon 

kunnen horen. Maar zoals bij zoveel mannen overstemde die makker achter 

mijn rits mijn gehoor. En dat was niet het enige zintuig dat me in de steek liet. 

Zodra die ene aangeschoten zaadcel van mij tijdens een potje verhitte, maar 

niet echt heel gedenkwaardige, seks op de keukentafel haar overgestimuleerde 

eicel bereikte, had hij geen schijn van kans. Dat haar desperate klok zijn kans 

waarnam en er gelijk naast de celdeling nog een embryodeling tegenaan 

gooide, was niet mijn verdienste. Al moet ik zeggen dat ik me, naast de eerste 

schrik, best even een geweldenaar voelde toen ze tijdens de vroege echo tegen 

me gilde: ‘Ik wilde één kind, jij lul, niet twee!’ De moraal van dit verhaal is 

natuurlijk dat Durex en consorten niet voor niets bestaan. Je moet er alleen 

vóór het ‘moment suprême’ aan denken. 

En hoewel ik ‘Babs’ wel altijd dankbaar zal blijven voor het op de wereld zetten 

van de twee prachtigste en meest unieke meisjes die er bestaan, had ik die 

avond in de kroeg dus gewoon moeten luisteren naar die tikkende tijdbom en 

rechtsomkeert moeten maken. Citeer het begin van die zin overigens maar 

niet. Of misschien ook wel. Dan vul ik het aan met het bijbehorende 

beeldmateriaal van week zevenendertig van een tweelingzwangerschap hartje 

zomer. Die van het flatteuze lichtblauwe operatiejasje maat XL en Barbara’s 

onopgemaakte gezicht tijdens de sectio – de geen make up, nagellak en 



 

sieraden-voorschriften van een ziekenhuis –. Of die van vier dagen later, 

Barbara zwetend van de hitte die niet uit de slaapkamer te krijgen was en met 

een borstomvang waar zelfs Dolly Parton rugpijn van zou krijgen. Godzijdank 

heb ik niet naar haar geluisterd toen ze zei: ‘Ik zweer je dat ik je vermoord, 

Sietse, als ik ook maar één foto aantref op dat klote-fototoestel van je waarop 

iets anders te zien is dan mijn kinderen.’ 

Mijn kinderen. Oké, mijn inbreng in het grote geheel was misschien wat karig, 

maar de helft van die spectaculaire driejarige genenpakketjes komt toch nog 

steeds van mij. Ook al wil Barbara dat zo snel mogelijk vergeten. Met behoud 

van alimentatie graag. Emancipatie geldt natuurlijk maar tot op zekere hoogte.  

Oké, ik geef het toe: ik ben cynisch. Ik doe lullig. Maar ik heb het smoorheet in 

mijn auto waarvan de airco kapot is en ik ben chagrijnig nu ik de twee liefste 

moppies op aarde bij mijn ex heb afgezet voor de rest van het weekend. 

Barbara is namelijk jarig. Veertig op de teller. Dat was blijkbaar al reden genoeg 

om tegen me te gaan schreeuwen voordat ik zelfs ‘goedemorgen’ had kunnen 

zeggen toen ik keurig op tijd op de stoep stond met onze meiden. Ze griste Amy 

en Nina zowat uit mijn handen en trok ze de hal in onder een ‘máhám, zet die 

meiden in bad, want die klootzak heeft ze vanmorgen gewoon nog mee naar 

het strand genomen!’ Na een laatste furieuze blik op mij knalde ze de voordeur 

dicht zodat mijn ‘dag schatjes, pappa ziet jullie dinsdagochtend weer!’ ergens 

in de dreun verloren ging. 

En dus komt de stoom nu uit deze klootzak zijn oren en ventileer ik dat naar de 

Zwitserse herdershond die ik na mijn scheiding in huis heb genomen om de 

stilte te verdrijven. Boris kijkt me vanaf de passagiersstoel met een schrandere 

blik aan en blaft een keer kort. Helaas doet die tong uit zijn bek zijn blijk van 

intelligentie dan weer enigszins teniet, maar die niet zo fris ruikende lap vlees 

zal zijn omdat hij het ongetwijfeld nog warmer heeft dan ik. 

‘Makker, jij hebt mooi praten met je…’ De rest gaat verloren in het verschrikt 

weer voor me kijken, het veel te late geknars van remmen en de 

oorverdovende klap die erop volgt. De stroom met vloeken die uit mijn mond 

komt behoeft geen verdere uitleg. Er is dus inderdaad een heel goede reden 

om je ogen te allen tijde op de weg te houden. 

Verslagen omklem ik het stuur en bonk er twee keer hard op met mijn 

voorhoofd. Dan maak ik met een diepe zucht mijn gordel los, zet de motor af, 

doe mijn alarmlichten aan, stap uit en sla het portier veel harder dan nodig is 

achter me dicht. 

De witte Classic Mini Estate voor me is versierd met sierlijke en gekleurde 

letters en een taartlogo op de twee achterruitjes. Het geheel daaronder oogt 



 

echter nogal treurig. Mijn SUV heeft maar weinig heel gelaten van de 

besteldeuren en de achterlichten. Zo op het eerste gezicht komt mijn auto als 

duidelijke overwinnaar uit de bus. Meer dan wat lakschade en mogelijk een 

gebogen nummerplaat lijk ik niet te hebben. 

Pas bij het horen van een piepgeluidje heb ik in de gaten dat de bestuurder ook 

is uitgestapt. Bestuurster blijkbaar, aan de roze gelakte teennagels in een paar 

open sandaaltjes te zien. Mijn ogen dwalen omhoog langs een paar gebruinde 

blote benen in een kort gebloemd zomerjurkje. Bij het volgende piepgeluid dat 

uit haar keel ontsnapt, vliegen ze direct door naar haar gezicht. 

Haar ogen zijn bruin, groot en rond. Haar mond vormt half schuilgaand achter 

haar hand een ‘o’. Twee kastanjebruine vlechtjes reiken tot haar 

sleutelbeenderen. Aan de uiteinden te zien krullen haar haren als ze het los 

draagt. Ze heeft een neus vol sproeten, is klein van stuk, echt klein, maar oogt 

toch allesbehalve breekbaar. 

De blik in haar ogen verandert naar paniekerig en voor ik het in de gaten heb, 

hoor ik mezelf al sussende geluiden maken en gebaar ik met mijn handen om 

haar gerust te stellen terwijl ik naar haar toe loop. 

Voor ik echter bij haar ben stormt ze naar de achterkant van haar auto, mij 

daarbij best ruw opzij duwend. Een paar tellen kijkt ze in shock naar de 

voorkant van mijn SUV die nog steeds innig contact met haar Mini maakt, maar 

dan draait ze zich naar me om met een woedende blik in haar ogen. 

‘Weg! Weg met je auto!’ 

De tweede vrouw vanmorgen al die tegen me gilt. Oké, vandaag is duidelijk niet 

de beste dag uit mijn bestaan. 

Mijn handen gaan opnieuw in een bezwerend gebaar omhoog. ‘Hé, kalm aan. 

Het was mijn fout en ik zorg ervoor dat je schade wordt vergoed.’ Ik probeer 

mijn stem rustig te houden, maar volgens mij slaag ik daar maar half in. 

Ze zet haar handen op de motorkap van mijn auto en probeert het gevaarte op 

die manier naar achteren te duwen. Bijna schiet ik in de lach, tot ik me bedenk 

dat er helemaal niets te lachen valt. Ik steek mijn hand uit om deze op haar arm 

te leggen, maar ze slaat hem met kracht weg. Wauw, wat een pit voor zo’n 

klein vrouwtje. ‘Rustig, oké?’ Ik hef mijn handen om haar te laten zien dat ze 

niets te vrezen heeft. ‘Mijn schuld, maak je niet druk.’ 

‘Niet druk? Niet druk?!’ Haar borsten lijken op te zwellen als haar borstkas 

uitzet door een diepe inademing. Oké Siets, wat mankeert je, man? Ik dwing 

mijn ogen uit haar decolleté en naar haar gezicht, maar allemachtig, dat kost 

me een moeite! ‘Ga opzij, jij… jij…’ Ze hapt een keer bijna hysterisch naar 



 

adem. Haar gezicht is rood geworden en haar neusvleugels zijn opengesperd. 

Wow, echt mijn dag niet. ‘Jij grote lummel!’ 

Lummel? Wie gebruikt tegenwoordig nog het woord ‘lummel’? Ik proef het 

woord even op mijn tong tot ik zie dat ze met meer snelheid dan ik had 

verwacht naar het portier van mijn auto sprint. 

‘Ho even!’ Met vier grote stappen ben ik bij haar. ‘Ik haal ‘m zélf weg. Kalmeer. 

Alles komt goed.’ Ik leg mijn hand op die van haar die de deurgreep al vast 

heeft. Haar hand is klein en zacht en het bezorgt me een schokje waardoor ik 

mijn vingers terugtrek alsof ik me heb gebrand. Een zuchtje wind zorgt ervoor 

dat haar geur mijn neus binnenwaait. Ik ruik vanille, karamel en chocola 

gecombineerd met iets nootachtigs. Allemachtig… 

Ze doet een stap opzij, buiten mijn bereik, waardoor ik kan instappen. Als ik 

mijn auto start en naar achteren rijd hoor ik wederom geknars en het 

rinkelende geluid van metaal op asfalt. Ik vrees dat de achterbumper van haar 

auto geen partij is voor het sleepoog aan de voorzijde van die van mij. Als ik 

weer uitstap zie ik dat de vrouw een verwoede poging doet een van de zwaar 

beschadigde achterdeuren van haar bestelautootje te openen. 

‘Ho!’ zeg ik veel scherper dan mijn bedoeling is, maar mijn Mini-hart komt tot 

leven en ik kan niet toelaten dat het zwaarder wordt beschadigd dan haar 

klassieker nu al is toegetakeld. En de aanblik van de verwrongen achterdeurtjes 

en de totaal aan barrels gereden achterlichten is al voldoende voor maagzuur. 

‘Zo sloop je hem helemaal.’ Ik haal, met het risico dat de schok van daarnet zich 

herhaalt, toch haar hand van het deurgreepje. De verwachte schok blijft uit, 

maar in plaats daarvan voel ik een aangename tinteling langs mijn rug gaan. 

‘Ik moet erin,’ jammert ze. De woede heeft weer plaatsgemaakt voor de paniek 

die ze bij het uitstappen liet zien. ‘Mijn taart!’ 

Pas dan leg ik de link tussen het logo op de achterruitjes en haar pogingen te 

redden wat er te redden valt. Mijn oog valt op de krulletters. Taarten van Cato. 

‘Cato?’ 

Haar bruine ogen kijken naar me op en ik vergeet op slag wat ik wil zeggen. 

Verdorie, ik ben negenendertig, heb jarenlang als SEH-verpleegkundige 

gewerkt en mag dus aannemen dat ik behoorlijk koelbloedig ben en snel kan 

handelen in onverwachte situaties. Inmiddels ben ik teamleider op een short 

stay-afdeling en vader van een tweeling. En toch moet ik een moment 

nadenken over mijn eigen naam nu ze me op deze manier aanstaart. 

Ik schraap mijn keel en knipper met mijn ogen. Dat is godzijdank voldoende om 

de trance te doorbreken en mijn gezonde verstand weer in werking te stellen. 

Ik verplaats mijn handen naar haar schouders en buig flink door mijn knieën 



 

zodat onze ogen enigszins op ooghoogte zijn. ‘Heb je niks? Geen pijn in je nek 

door de klap of pijn op de borst door de gordel? Je droeg hopelijk een gordel?’ 

dring ik aan als ze niet direct reageert. 

Ze knikt. ‘Hoe weet je mijn naam?’ 

Ik wijs naar de zijkant van haar auto. ‘Ik neem aan dat jij de eigenaresse van dit 

bedrijfje bent?’ 

Cato knikt opnieuw. De paniek komt terug. ‘Hoe laat is het?’ Ze grijpt mijn pols 

en kijkt op mijn horloge. Daar is die tinteling weer, ook al verdwijnt hij gelijk als 

ik haar tegen haar Mini zie zakken met haar gezicht in haar handen. Het 

moment van zwakte duurt amper een seconde, want ze draait zich om en 

gluurt door een van de achterruitjes naar binnen. ‘Kunnen we die schade later 

afhandelen? Ik móét weg.’ 

Ik kijk waarschijnlijk net zo verbluft als ik me voel. ‘Ik rijd je auto kort en jij wilt 

dit later afhandelen? Ik kan je wel belazeren en dan kun je naar je centen 

fluiten!’ 

‘Ik heb geen keus! Die taart, of wat er van over is, moet ik nog opbouwen op 

locatie.’ Haar handen gaan nu in een wanhopig gebaar omhoog. ‘En ik heb elke 

seconde nodig die me daar nog voor rest.’ 

‘Die mensen zullen vast begrip hebben voor…’ begin ik sussend, maar slik de 

rest in bij het zien van haar blik. ‘Geen begrip?’ 

Ze schudt haar hoofd. ‘Bruiloft. De meest strak geplande ooit. Militaire 

precisie.’ 

Ik snap haar wanhoop nu wat beter, maar als ik mijn blik naar de volledig kapot 

gereden achterlichten laat gaan weet ik dat ik haar niet zo de weg op kan 

sturen. ‘We hevelen die taart over in mijn auto en parkeren jouw auto hier.’ 

Haar hoofd gaat opnieuw ontkennend heen en weer. ‘Het zijn zoveel dozen en 

spullen. Om die allemaal via de voorstoelen eruit te tillen kost me tijd die ik 

niet heb.’ 

Mijn brein schakelt over naar zijn normale denkmodus. ‘Oké, dan rijd ik achter 

je aan en help je. Je hebt geen werkende achterlichten en bent dus een gevaar 

op de weg.’ Ik moet er niet aan denken dat de zwaar toegetakelde Mini nog 

meer te verduren krijgt. ‘Dat is wel het minste wat ik kan doen. En als je daar 

klaar bent handelen we de schade af, goed?’ En dan hoop ik maar dat geen 

overijverige politieagent ons van de weg plukt voor we ter plaatse zijn. ‘Waar 

moet je zijn?’ 

‘Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.’ 

Ik laat een zachte fluittoon horen omdat ik serieus onder de indruk ben. ‘Heb je 

een adres?’ 



 

Cato verbreekt het oogcontact en duikt op de voorstoel van haar auto. Ze zoekt 

het adres op in haar navigatie en nadat ik ook die van mij heb ingesteld en ik de 

afgebroken bumper in mijn achterklep heb gegooid, gaan we op weg.  

Ik heb, zoals zoveel mensen of familieleden van die betreffende mensen, een 

Mini gehad. Het was mijn eerste auto. Hij had jarenlang bij oom Jan in de 

schuur gestaan, verschoten, vervuild en zonder APK. Het was misschien niet de 

stoerste en coolste auto of op rechte stukken de snelste, maar hip en out of the 

box was hij zeker wel. Ik maakte er een sport van om als eerste weg te zijn bij 

een verkeerslicht en om rotondes over de tweede baan in zijn drie te nemen. 

Classic Mini’s zijn niet voor niets fameus om hun stabiele wegligging. Dat 

konden veel eigenaren van opgevoerde Golfjes beamen. Om mij vervolgens op 

het rechte stuk dan weer snoeihard in te halen en af te snijden. Motherfuckers 

zonder gevoel voor humor. 

Helaas zijn Mini’s ook fameus vanwege hun neiging tot sneller roesten dan je 

met je ogen kunt knipperen en het je in de steek laten op de meest ongelukkige 

momenten. Een Mini is de Harley Davidson onder de auto’s: je blijft eraan 

sleutelen. Een flinke regenbui en je staat langs de kant van de weg nadat je met 

het zweet tussen je bilnaad en een hoop gevloek een haperende motor hebt 

teruggeschakeld tot er niets meer terug te schakelen valt. Of hij start niet en je 

hebt accuhulp of een duwtje nodig. Om nog maar te zwijgen over het 

zitcomfort. Rijcomfort. Of enig ander comfort als je een vriendinnetje hebt en 

je allebei hitsig en nog thuiswonend bent. Na een jaar rolde ik mijn Mini dan 

ook met pijn in mijn hart de schuur bij oom Jan weer in waar hij tot op de dag 

van vandaag steeds verder staat te verstoffen. Maar goed, ik kom er nu dus 

achter dat mijn hart nog steeds een zwak heeft voor dat autootje met 

dwarsgeplaatste motor vanwege ruimtegebrek onder de motorkap. 

Het is goed opletten wanneer Cato remt. Ik moet mijn ogen nergens naar laten 

afdwalen. Niet alleen omdat ik er anders weer zo bovenop zit, maar ook omdat 

ik andere weggebruikers niet de kans wil geven zich tussen mijn en haar auto te 

persen. En dat valt op deze zomerse weekenddag waarop veel mensen een 

dagje strand voor ogen hebben nog niet mee.  

Voor Cato en haar Estate overigens geen rotondes in de derde versnelling. Ze 

rijdt eigenlijk uitermate truttig en beheerst, maar ik realiseer me dat ze ook 

niet anders kan met een paar taarten in de achterbak. Ik slaak dan ook een 

diepe zucht als we bij het kasteel aankomen en rij achter haar aan naar de 

zijingang van het imposante bouwwerk. 

Van buiten is alles versierd met ballonnen, sierlantaarns en slingers. Witter dan 

wit zover het oog reikt. Symmetrisch, dat ook. Zes ballonnen aan de ene kant 



 

van de openslaande deuren, zes aan de andere kant. De guirlandes hangen op 

de millimeter gespiegeld van elkaar. Zelfs de draaiingen in de delicate 

versiering zijn links en rechts identiek. Ik begin in te zien waarom Cato zo in 

paniek was. Allemachtig, dit moet de strakst geregisseerde bruiloft ooit zijn. 

Ik parkeer mijn auto naast die van haar en laat Boris eruit. Hoewel hij me met 

zijn aller zieligste blik aankijkt, ken ik geen genade en leg hem in de schaduw 

vast aan een hek. De volgende tien minuten verlopen als een geoliede machine. 

Cato tilt over de voorstoelen met de grootst mogelijke voorzichtigheid wel 

twaalf in afmeting verschillende dozen uit haar auto die ik al net zo voorzichtig 

een voor een naar de keuken draag. Daarna volgen plateaus, 

gereedschapskoffertjes, tasjes en een paar open doosjes met werkelijk niet van 

echt te onderscheiden eetbare bloemen van fondant, zo laat ik me vertellen als 

ik vraag of ze niet met enige spoed in het water moeten. Uiteindelijk doet Cato 

de buitendeur achter ons dicht en legt haar handtas en sleutels op een tafel. 

‘Wat kan ik voor je doen?’ 

Een van haar wenkbrauwen gaat omhoog. ‘Op dit moment? Niks.’ 

Ik kijk een paar minuten toe hoe geconcentreerd ze aan het werk gaat en hoe 

er een allerschattigste frons boven haar neusbrug verschijnt. Goeie genade, 

ben ik al zo lang zonder vrouw dat zelfs dat een warm gevoel in me losmaakt? 

‘Blijf je naar me staren?’ Zonder haar blik los te maken van de grootste taart die 

ze nauwkeurig uitmeet op het plateau, spreekt ze me voor het eerst sinds we 

binnen zijn weer aan. 

Ik grinnik, ik kan er niets aan doen. Ondanks de aanrijding en de volkomen 

onverwachte invulling van mijn vrije zaterdag amuseer ik me uitstekend. ‘Heb 

je er last van?’ 

‘Een beetje.’ Nu kijkt ze wel op en veegt een aan de vlechten ontsnapte lok 

haar uit haar gezicht. ‘Ik weet trouwens nog steeds niet hoe je heet.’ 

Mijn glimlach wordt breder. ‘Sietse. Sietse Elferink.’ 

‘Had je geen plannen voor vandaag, Sietse?’ 

De manier waarop ze mijn naam uitspreekt bevalt me. Heel goed, eigenlijk. Ik 

schud mijn hoofd. 

‘Vrouw? Kinderen?’ 

‘Gescheiden. Twee dochters van drie.’ 

‘Een tweeling?’ Er breekt ook een glimlach door op haar gezicht terwijl ze haar 

hoofd afwendt en haar handen alweer aan het werk zet. ‘Ik ben de helft van 

een tweeling. Eeneiig.’ 

‘Mijn dochters ook,’ zeg ik verrast. ‘Voor de buitenwereld niet uit elkaar te 

houden. Ik vrees het ergste straks op de basisschool. Arme leerkracht.’ 



 

Ze schiet in de lach. ‘Zo waren mijn zus en ik ook. Nog sterker; ik heb een keer 

een herkansing van een wiskundeproefwerk voor haar gemaakt zodat ze ook 

overging.’ 

‘Valsheid in geschrifte? Toe maar.’ Ik grijns. ‘Ik hoop niet dat mijn meiden later 

zulke stunts gaan uithalen.’ Ik laat mijn ogen nog eens over haar gestalte 

glijden. Gewoon omdat het kan en omdat ze niet naar mij kijkt. Van haar 

kastanjebruine kruin tot aan haar roze gelakte teennagels. Naar dat 

watertandende decolleté, haar smalle middel en die ronde heupen met een 

verrukkelijke kont. Een lichaam gemaakt om te baren zou mijn wijlen oma 

zeggen. 

Ik knipper verschrikt een paar keer. Baren? ‘Heb jij kinderen?’ flap ik eruit voor 

ik het besef. 

Ze richt haar bruine ogen een moment op mij. Een moment waarin ze snel over 

mijn lichaam schieten voor ze weer in mijn ogen kijkt. Lijkt het nu zo of bloost 

ze een beetje? Ik hoop eigenlijk van wel.  

‘Eén. Een zoon van bijna vier.’ 

Ik waag de gok. ‘Man? Vriend?’ De woorden vallen me niet lekker op mijn 

maag. 

Ze schudt haar hoofd en keert het terug naar haar werk, maar niet voor ik er 

een glimp van pijn en woede in haar ogen heb gezien. 

‘Is je zoon nu bij je ex?’ dring ik aan, ook al begrijp ik de reden waarom ik dit wil 

weten nog niet. Het is niet zo dat ik mijn leven zo leeg vind dat ik heel hard op 

zoek ben naar een vrouw. Al ben ik er net zomin voor op de loop. Maar als ik al 

iets wil, dan graag voor de lange termijn. Harmonie, kameraadschap en 

hartstocht. Alles waar het tot op heden in mijn relaties aan heeft ontbroken. 

Cato schudt opnieuw van nee. ‘Bij mijn ouders. Zijn vader…’ Ze haalt een keer 

haar schouders op. 

‘Weet je niet wie zijn vader is?’ Ik probeer mijn verbazing te verbergen. 

Natuurlijk kan het dat Cato bewust voor een kind heeft gekozen zonder partner 

of het kan een onenightstand zijn geweest met levensveranderende gevolgen. 

Ze lacht kort, maar het klinkt pijnlijk schel en onecht. ‘O jawel. Hij heeft zich 

alleen met zijn sorry ass uit de voeten gemaakt zodra hij…’ Ze bijt op haar lip. 

‘Zodra hij wat?’ vraag ik nieuwsgierig. 

‘Niets,’ zegt ze en wijdt zich weer aan de taart. 

Elke vorm van communicatie die ik daarna probeer te onderhouden strandt. 

Alsof ze vindt dat ze te veel heeft gezegd of zo. Alsof ze de klik die we hadden 

probeert te vermijden. Ik dood mijn tijd met het bekijken van de schade aan 

haar Mini, door foto’s te maken die ik met bijbehorende tekst naar mijn neef 



 

stuur die een garagebedrijf heeft en door een lange wandeling te maken met 

Boris. 

Om vier uur staat de taart, zes indrukwekkende lagen hoog, spierwit en met 

een waterval aan eveneens witte eetbare bloemen. De enige kleur komt van de 

groene blaadjes en steeltjes. Het is een prachtig staaltje kunst en vakmanschap 

en een huzarenstukje na alle stress voorafgaande aan de opbouw. 

‘Moet het plateau niet mee?’ vraag ik als we de laatste materialen van Cato 

achterin haar auto leggen. Vanaf de voorstoel, waar ze op haar knieën zit met 

haar rug naar de voorruit, schudt ze haar hoofd. ‘Dat wordt maandag 

teruggebracht door de ceremoniemeester. Er is borg voor betaald, dus het is 

goed zo.’ 

Ik schraap mijn keel. ‘Heb je al een garage op het oog om de schade te laten 

herstellen?’ 

Cato haalt haar schouders op en komt zo ongeveer uit de auto gekropen. ‘Dat 

weet ik nog niet. De garage waar ik normaal gesproken kom bevalt me niet. De 

eigenaar is een slijmbal die altijd toespelingen maakt en hij rekent volgens mij 

veel te veel voor onderhoud en reparaties. Dus deze gun ik hem eigenlijk niet 

zo.’ Ze loopt om haar auto heen en bekijkt de schade zelf nog eens. Met het 

volle zonlicht van de late middag erop ziet het er nog beroerder uit en ik 

grimas. 

‘Mijn neef heeft een garagebedrijf. Ik hoop dat je het niet verkeerd opvat, maar 

ik heb je gegoogeld en gezien dat je maar een half uurtje bij me vandaan 

woont.’ Lucky me. ‘De garage van mijn neef bevindt zich precies halverwege 

onze woonadressen. Harm is dol op restauratieprojecten en Engelse auto’s. 

Voor de duur van de reparatie krijg je zelfs een caddy ter vervanging van hem 

te leen.’ Met mijn hand wrijf ik in mijn nek. Het laatste wat ik wil is dat Cato de 

dupe wordt van mijn onoplettendheid. Dit moet gewoon goed geregeld 

worden en Harm is een jongen met het hart op de juiste plaats. Hij bedondert 

geen mensen met onterechte reparaties en torenhoge kosten. ‘Lijkt dat je wat? 

We kunnen je auto zo gelijk brengen. Maandag heeft hij de leenauto 

beschikbaar en kan de schade-expert langskomen. Ik ben prima verzekerd en 

niks gaat onder de tafel. Ik kan je garanderen dat je niet wordt opgelicht.’ 

Ze bijt op haar lip op de meest aandoenlijke manier die ik ooit heb gezien. Ik zie 

tranen in haar ogen glinsteren. ‘Waarom doe je dit, Sietse? Waarom heb je 

vanmorgen niet gewoon een schadeformulier ingevuld en me aan mijn lot 

overgelaten? Dat had je kunnen doen, weet je?’ Haar stem klinkt zacht en 

breekbaar. ‘Je kent me niet eens.’ 



 

Ik slik als ik die warme bruine ogen zie met onvergoten tranen. Binnenin me 

trekt er iets samen. Iets wat ik lange tijd niet meer heb gevoeld. Ik schraap mijn 

keel en nog een keer voor ik wat durf te zeggen. ‘Omdat ik niet zo ben 

opgevoed en ik… en ik…’ Ik schraap ‘m voor de derde keer. ‘Barst… omdat ik je 

leuk vind, Cato, en er gigantisch van baal dat ik je dit heb aangedaan al was het 

dan niet met opzet. En omdat ik je opnieuw wil zien.’ 

Het duurt lang voor ze wat zegt. In de tussentijd kauwt ze op haar onderlip. ‘Je 

vindt me leuk,’ zegt ze uiteindelijk. 

Ik knik en om me een houding te geven sla ik mijn armen over elkaar. Ik zie dat 

Cato’s ogen naar mijn aanspannende bicepsen wordt getrokken. Eureka. Een-

nul voor de sportschool. Ik ga nog wat rechterop staan en trek mijn niet 

bestaande buikje in. 

‘En je wilt me nog een keer zien.’ 

Mijn hoofd gaat wederom in een bevestigend gebaar op en neer. 

Ze kauwt verder op haar lip. ‘Als in een date?’ 

‘Alleen als jij dat ook ziet zitten. Ik wil je leren kennen en hopelijk jij mij ook.’ 

Blijkbaar zijn mijn woorden goed voor nog dieper nadenken. Ik zie de twijfel in 

haar ogen over wat ze met me aanmoet. Of ik wel eerlijk ben. Of ze me kan 

vertrouwen. Hopelijk heeft het feit dat ik haar naar de trouwlocatie heb 

gebracht en er de hele dag ben bijgebleven haar alvast een antwoord op die 

laatste vraag gegeven. 

‘Cato?’ Ik houd mijn hoofd schuin en glimlach bemoedigend. Niet alleen om 

haar het gevoel te geven dat ik serieus ben, maar ook om de steken in mijn 

maag te negeren omdat ze niet direct over lijkt te lopen van enthousiasme. En 

dat is een behoorlijke deuk voor mijn ego. Ik ben toch niet de enige die deze 

connectie voelt? ‘Heb je bedenktijd nodig?’ 

Ze knikt langzaam. ‘Ik denk het.’ 

‘Omdat je bang bent dat ik dit doe vanwege het in de prak rijden van je auto?’ 

‘Nee, omdat ik geen relatie meer heb gehad nadat mijn ex bij me is 

weggegaan,’ zegt ze. 

‘En dat is hoe lang geleden?’ 

‘Bijna drie jaar.’ Haar lip moet er opnieuw aan geloven. ‘En daardoor heb ik 

nogal wat issues met vertrouwen enzo.’ 

Ik doe een stap naar haar toe en leg in een opwelling mijn hand tegen haar 

wang. Het gevoel dat het me geeft en de zachtheid onder mijn handpalm 

zorgen opnieuw voor een fijn schokje. ‘Denk erover na, oké?’ 



 

Ze trilt een beetje, maar knikt. Dan doet ze een stap naar achteren en is de 

magie verbroken, niet in de laatste plaats omdat Boris het behoorlijk zat is 

geworden om aan de riem te liggen en blaft om me dat te laten weten. 

We rijden achter elkaar weer terug, al is het deze keer in een vlotter tempo 

zonder de taarten in de achterbak. Bij de garage aangekomen komt Harm al 

naar buiten om de schade op te nemen. Hij noteert Cato’s gegevens en het lijkt 

alsof ze is gerustgesteld na zijn woorden. Zonder iets tegen me te zeggen stapt 

ze op de passagiersstoel van mijn auto. Boris mokt in de achterbak omdat hij 

zijn plek voorin heeft moeten afstaan en krap zit tussen alle tassen en de 

koffertjes met taartgereedschap. Zo af en toe vang ik zijn ronduit verwijtend 

staande snoet op in mijn achteruitkijkspiegel. 

‘Naar jouw huis?’ 

Cato schudt haar hoofd. ‘Die van mijn ouders. Ik moet Levi nog ophalen bij mijn 

ouders.’ 

‘Je zoon?’ Ik start de auto en blijf haar aankijken. ‘Wat is het adres?’ 

‘Ik navigeer wel.’ Ze legt haar handen zedig in haar schoot. ‘De meeste 

navigatiesystemen sturen je namelijk verkeerd. Je moet bij de eerste rotonde 

verderop in de straat rechtsaf.’ 

Navigatie is ook het enige wat ik uit haar krijg tot we een minuut of twintig 

later bij het vrijstaande bungalowtje van haar ouders parkeren. Alle pogingen 

die ik doe tot een gesprek kapt ze af. Cato is terughoudend op een manier die 

ik niet goed begrijp. Ze zei dan wel dat haar laatste relatie zowat van drie jaar 

geleden is, maar zo onwelwillend stond ze toch niet tegenover mijn voorstel? 

‘Dank je wel voor de hulp vandaag en voor de lift. Mijn vader kan me wel naar 

huis brengen,’ zegt ze als ze uitstapt. 

Ik zet de motor af en stap eveneens uit. Stomverbaasd eerlijk gezegd, want ze 

is al halverwege haar ouders oprit. ‘Cato?’ roep ik en loop zelf ook op een 

drafje om de auto heen. Ik laat mijn portier open omdat Boris nog in de warme 

auto zit. 

Als ik dichterbij haar kom zie ik haar ogen lichtelijk paniekerig van mij naar de 

voordeur van de woning schieten. Een voordeur die opengaat en waar een 

oudere dame met een haarkleur die een mengeling is van kastanjebruin en grijs 

in de deuropening verschijnt. Dezelfde deur waardoor een soort wervelwind 

naar buiten vliegt en zich met een vrijwel onverstaanbare kreet in Cato’s armen 

werpt. Ze tilt een knulletje op dat niet heel veel groter is dan mijn meiden. Hij 

heeft donkerbruin haar waar het zonlicht een rossige gloed aan geeft en 

sproeten op zijn neus. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit haar zoon is. Zijn 

gelaatsuitdrukkingen zijn identiek aan die van Cato. Hij neemt zijn moeders 



 

gezicht tussen zijn handjes en geeft haar een dikke smakkerd op haar mond. Hé 

buddy, dat wil ik ook wel. 

Het is pas als hij haar gezicht loslaat, begint te gebaren met zijn handen tussen 

hun lichamen in en klanken begint te uiten dat het kwartje valt. Doof. Levi is 

doof. 

Cato knikt en geeft hem duidelijk en langzaam antwoord. Omdat ze haar 

handen vol heeft nu ze hem heeft opgetild, is gebarentaal geen optie. Ik ga er 

tenminste vanuit dat ze dat normaal gesproken als communicatiemiddel 

gebruikt.  

Alsof ze zich ineens bewust is van mijn aanwezigheid draait ze zich met haar 

zoon tegen zich aan een halve slag om. Haar blik heeft iets vastberadens, iets 

uitdagends. Bijna alsof ze zich wapent dat ik er iets negatiefs over zal zeggen of 

er spoorslags vandoor zal gaan. Het voelt als het moment van de waarheid, áls 

dit al een soort test was. Ik merk dat mijn mondhoeken omhoog kruipen in een 

glimlach die steeds breder wordt en doe een stap naar voren, gevolgd door nog 

een stap. 

Zowel moeder als zoon bekijken me afwachtend. Terughoudend bijna.  

‘Hallo Levi,’ zeg ik duidelijk en mime wat ik hardop zeg met mijn handen. ‘Ik 

ben Sietse.’ 

Ik zie de verwarring in hun beider ogen. Verwarring die bij Levi heel wat eerder 

is geweken dan bij Cato. Het enthousiasme dat zich over zijn gezicht verspreid 

en de gloed die in zijn ogen aanwakkert werken zo aanstekelijk dat ik grijns. 

‘Ben jij mijn papa?’ vraagt hij me met zowel zijn mond als zijn handen. 

Ik schud mijn hoofd en negeer Cato’s verschrikte snuif. Het mannetje op haar 

arm heeft mijn volledige aandacht, ook al doet zijn vraag wel wat met me. ‘Ik 

ben Sietse, een… vriend van je mama.’ Mijn handen bewegen automatisch en 

synchroon met wat ik zeg nu ik weet dat dit de taal is die Levi spreekt. ‘Wat 

leuk om je te leren kennen.’ 

De verwarring is bij Cato omgeslagen in een mengeling van verdriet en 

dankbaarheid. Ze probeert het te verbergen door haar gezicht af te wenden en 

het tegen Levi’s bovenarm te drukken. Haar ouders staan halverwege het 

tuinpad en kijken ons vragend aan. Omdat hun dochter zo te zien nog even tijd 

nodig heeft zichzelf bij elkaar te rapen, loop ik op hen af en stel me voor als de 

man die die ochtend achterop de auto van hun dochter reed. Terwijl ik met 

haar vader kort over de afhandeling van de schade spreek, pakt Cato’s moeder 

uit de hal een kinderrugzakje. 

Het afscheid van Levi en zijn opa en oma verloopt hartelijk, maar kort, en ik 

merk direct dat zijn grootouders geen gebarentaal kennen. Het jongetje zwaait 



 

naar ze als Cato hem naar mijn auto draagt, maar hij wil niet naar ze 

terugrennen en hij geeft ook geen kushandjes zoals mijn dochters bij mijn 

ouders doen. Hij is ze ook direct vergeten op het moment dat we alle drie in de 

auto zitten. Met een beetje aanpassing van de gordels past hij prima in Amy’s 

autostoeltje en hij is dolenthousiast als hij Boris achterin ontdekt. 

Als we de straat uitrijden en Cato een haast onmerkbare zucht slaakt, kan ik me 

niet langer inhouden. ‘Hoe lang is Levi al doof?’ 

Ze kijkt een moment naar haar handen die in haar schoot op het gebloemde 

jurkje liggen voor ze haar hoofd heft. ‘Bijna drie jaar. Hij werd ziek op zijn 

eerste verjaardag. We dachten dat het te veel voor hem was, de aandacht en 

de drukte, maar ’s avonds zaten we met hem op de spoedeisende hulp en 

binnen een uur lag hij op de kinder-IC aan de beademing.’ Ze wringt haar 

handen in elkaar. ‘Hersenvliesontsteking. Het is kantje boord geweest en na de 

opluchting en blijdschap dat hij aan de beterende hand was merkte ik…’ Ze bijt 

op haar lip. 

‘Merkte je wat?’ Ik steek een hand naar haar uit, zonder mijn ogen van de weg 

te halen. Ik heb inmiddels mijn lesje geleerd. Wat me verrast, is dat ze mijn 

hand vastgrijpt. 

‘Dat hij niet meer hoorde. Vanaf zijn geboorte was er één liedje en als ik dat 

zong werd hij altijd rustig als hij aan het huilen was. Het werkte zelfs de dag dat 

hij ziek werd. Maar toen niet meer.’ Ze knijpt in mijn vingers. Ik vouw ze om 

haar hand heen en streel met mijn duim over haar handrug. ‘Mijn ex, Levi’s 

vader, hij… hij kon het niet aan. Hij wilde geen gehandicapt kind, dat paste niet 

in het plaatje.’ In haar stem hoor ik de bitterheid en de teleurstelling, maar ook 

de woede. ‘Voor hem was het onmogelijk daarmee te dealen en al helemaal 

wat de buitenwereld daarvan zou vinden.’ Ze schudt even haar hoofd. ‘Levi 

kwam thuis uit het ziekenhuis en Roy pakte de volgende dag zijn koffers. Hij 

heeft Levi al zeker twee jaar niet meer gezien.’  

Ik snak naar adem. Automatisch flitsen mijn ogen naar mijn binnenspiegel waar 

Levi nog steeds verrukt Boris aanhaalt die met zijn kop over de achterbank 

hangt. Cato ziet mijn blik en draait zich half om. De lach die ze laat horen is 

breekbaar, maar echt als ze naar haar zoontje kijkt. 

‘Roy heeft een nieuwe vriendin,’ zegt ze dan zacht terwijl ze weer naar me kijkt. 

‘En een nieuwe zoon. Eentje die niet kapot is, zoals hij het zelf zegt.’ 

De vloek ontsnapt me spontaan en de woede die in me opborrelt overvalt me. 

Het laat het maagzuur in mijn keel branden. Ik knijp met mijn ene hand het 

stuur bijna fijn en knel Cato’s hand in mijn andere. ‘Wat een afgrijselijke 

klootzak.’ Het is mijn beurt om mijn hoofd te schudden. Ik begrijp nu waarom 



 

ze zo terughoudend en huiverig was om op mijn toespelingen in te gaan. 

‘Misschien wil je het niet horen, maar zo’n man is jou niet waard en een zoon 

als Levi al helemaal niet.’ Ik kijk opnieuw in mijn spiegel naar het knulletje dat 

zoveel plezier heeft met een wildvreemde hond en voel een steek van pijn en 

toch ook warmte in mijn hart.  

‘Dank je,’ zegt ze met een duidelijke brok in haar keel. Ze werpt een vluchtige 

blik op de achterbank en glimlacht. Het is een glimlach die ik zo vaak van mijn 

moeder heb gezien als ze dacht dat ik het niet zag. Zo’n glimlach vol 

moederlijke trots en onvoorwaardelijke liefde. Eentje die ik bij Barbara nog 

nooit op haar gezicht heb zien verschijnen. 

‘Hoe komt het dat jij zo goed bent in gebarentaal?’ 

Ik geef nog een kneepje in haar hand voor ik hem jammer genoeg moet 

weghalen om te schakelen. ‘Mijn moeder is doof geboren en mijn vader is 

slechthorend. Mijn zus en ik, wij zijn allebei horend, zijn ermee opgegroeid. Ik 

weet niet beter.’ 

Cato glimlacht nog steeds, al is het een beetje melancholisch. ‘Vanzelfsprekend 

heeft Roy het nooit willen leren, maar mijn ouders ook niet. Ze vinden het te 

veel gedoe en te ingewikkeld. Ze houden van Levi en zien hem ook niet als een 

last als ik moet werken, maar de communicatie verloopt stroef en hij…’ Ze bijt 

opnieuw op haar lip, maar kan niet voorkomen dat er een verdwaalde traan 

langs haar wang loopt. 

Ik steek mijn hand weer uit en pak die van haar stevig vast. ‘Hij wat?’ 

‘Vorige week was hij verdrietig toen hij terugkwam,’ zegt ze en veegt met haar 

vrije hand langs haar wang. ‘Hij voelt zich alleen daar. In zijn eigen wereld. 

Alleen in de stilte. Een buitenstaander. Hij ziet mijn ouders tegen elkaar praten 

en nauwelijks tegen hem. Ik hou van mijn ouders, maar ik vind het vreselijk om 

hem daar achter te laten.’ Ze veegt de laatste restanten van het traanvocht 

weg. ‘Ik heb echter geen keus. Roy betaalt alleen het minimum aan 

maandelijkse alimentatie voor hem, maar niet voor mij. En dat hoeft ook niet, 

maar…’ Ze maakt haar zin niet af. 

‘De rekeningen moeten ook worden betaald en jij moet ook eten,’ vul ik voor 

haar aan terwijl ik de straat indraai waar ze woont volgens mijn GPS. Ik houd 

stil voor een kleine arbeiderswoning met een kleurrijke en goed onderhouden 

tuin. ‘Luister…’ 

‘Sietse…’ onderbreekt ze me. 

‘Nee.’ Ik leg mijn duim tegen haar mond. ‘Ik wil heel graag morgen met Levi en 

jou naar het strand. Ik heb vroeger fanatiek gevliegerd en het wordt er morgen 

het weer bij uitstek voor. Ik haal mijn oude vlieger van zolder en ik weet zeker 



 

dat Levi het geweldig zal vinden als ik hem dat laat zien en leer.’ Ik werp een 

blik op de achterbank waar Cato’s zoontje met grote ogen volgt wat er tussen 

zijn moeder en mij gebeurt. Zijn handje ligt nog op Boris’ kop. Boris, die vol 

adoratie naar Levi kijkt. Ze zien eruit alsof ze nu al dikke vrienden zijn. ‘Maar 

alleen als jij dat ook ziet zitten. En niet alleen omdat ik toevallig goed met je 

zoon kan communiceren.’ 

Cato’s mond gaat open in een oprechte lach. Hij beperkt zich niet alleen tot 

haar gezicht, maar straalt ook door in haar ogen. Haar lippen wijken en ze bijt 

heel zacht in mijn duim. Het zorgt voor een heerlijke rilling langs mijn 

ruggengraat. ‘Sietse?’ 

‘Hm?’ Ik ben een beetje afgeleid door haar mond. Verdorie, ik wil haar echt 

heel graag kussen, maar de eerste keer zonder pottenkijkers graag. Hoe 

schattig die pottenkijkers dan ook zijn. 

‘Dat je met Levi kan praten is een fantastische pre, maar ik was al om door je 

behulpzaamheid, je hond en je liefde voor mijn Mini.’ 

Mijn mondhoeken trillen en ik buig naar voren tot mijn mond bijna die van haar 

raakt. Dan maar met publiek. ‘Ik ga je ooit vragen naar de volgorde.’ 

Haar bruine ogen sprankelen. ‘Ooit?’ 

Mijn onderlip raakt de hare en ik voel haar warme adem tegen mijn mond. 

‘Ooit, maar niet nu.’ 

 
© Wendy Brokers 


