Merel & Thijs
MET PARELMOEREN
REGENLAARZEN IN DE MODDER

Merel zakt tot haar enkels in de modder, kijkt vertwijfeld naar Thijs en
begint dan te lachen. Zijn haar laarzen toch niet voor niks. Tijdens de
voorbereidingen heeft ze met alle scenario's rekening gehouden. Ook dat het
op haar trouwdag zou regenen. Gelukkig is alle regen gisteren al gevallen;
haar sierlijk ingevlochten kapsel komt niet in gevaar. Alleen de smetteloos
witte suède pumps redden het niet hier aan de rand van het bos. Maar
gelukkig zijn daar de parelmoeren regenlaarzen met roze strik. Die kunnen
wel tegen een spatje modder.
Met opgetrokken jurk banjert Merel opgetogen door de modder. Thijs
balanceert over de randjes van het pad. Voor hem geen extra paar noodlaarzen achter de hand. Leek hem niet zo nodig. Als de gedroomde
fotolocatie echt in een modderpoel zou veranderen, zouden ze wel ergens
een ander plekje vinden toch? Het kan dan je trouwdag zijn, maar een
nuchtere kijk op de zaken kan nooit kwaad.

JA, JA IK WIL...
Ceremoniemeester Monique vliegt van links naar rechts door de kapel. Met
de telefoon aan haar oor slaakt ze een gefrustreerde zucht als ze voor de
zoveelste keer een voicemail krijgt. Stress? Ja, heel veel stress. De getuige,
een goede vriendin van de bruid, is zoek. Waarschijnlijk verdwaald op weg
van de fotolocatie naar de kapel waar de ceremonie plaatsvindt, zo schat
Monique in. Maar waarom neemt ze haar telefoon niet op?
Tien minuten later is het muisstil in de kapel. Getuige Michelle is terecht
en zit netjes op haar plaats als de stem van John Legend de ruimte vult:
What would I do without your smart mouth, drawing me in and you
kicking me out.. Thijs verschijnt in het gangpad en loopt naar voren. Een
klein lachje, beetje ongemakkelijk onder alle aandacht. Blij dat zijn bijnavrouw het 15 seconden later van hem overneemt. Aan de arm van haar
vader loopt Merel door het gangpad, geen spoortje meer van de zenuwen
die ze de afgelopen dagen heeft gehad. De tranen van emotie, waar ze
vooraf zo bang voor was, kunnen niet op tegen de lach op haar gezicht.
Samen maakte Merel en Thijs vele reizen. Beklommen de uitlopers van de
Himalaya in Nepal. Ontcijferden Chinees in Beijing, verdwaalden in de
jungle van Suriname en keken elkaar diep in de ogen in Spanje. In
Barcelona vroeg Thijs Merel ten huwelijk. Iets wat ze, totaal overdonderd,
met een stamelend 'eeuh.. ja, graag' beantwoordde. Vandaag klinkt haar
'ja' zelfverzekerder. En ook in de 'ja' van Thijs is geen spoortje twijfel te
bekennen waarna het onder luid gejoel tijd is voor de zoen. 'Ja ja..',
mompelt Thijs' oma zachtjes.

CHAMPAGNE & CUPCAKES
Door haar sluier lijkt de wereld gehuld in een dun laagje mist. Maar de zon
waar ze zo op hoopte is er vandaag bij. En dus kan er worden geproost in
het park, met champagne en cupcakes. Tot gisteravond laat was Merel nog
druk met de decoratie. Gelukkig met hulp van vriendinnen. Met uiterste
precisie boetseerden ze roosjes en blaadjes. Een paar parels als afwerking en
niks meer aan doen. Het resultaat: cupcakes waarvan de gemiddelde
banketbakker diep onder de indruk is.
Ooms, tantes, vrienden en vriendinnen verdringen zich rond het
bruidspaar. De fotograaf maakt nu even geen schijn van kans. Iedereen wil
een persoonlijke proost. Nichtjes Imke en Fyke hebben meer aandacht voor
de cupcakes. Er zijn er nog een paar over. Zouden ze er misschien nog
eentje mogen. Moeten ze dat vragen? De meisjes kijken om zich heen,
niemand die op ze let. Imke eet alvast de parels van de cupcakes, dat valt
vast niet op. Heel voorzichtig pakt Fyke nog een cupcake uit de doos. Ze
gaat er zo nonchalant mogelijk mee in het gras zitten. Haar nichtje volgt
haar voorbeeld. Smullen!
De bruid heeft intussen andere zorgen. Tussen alle felicitaties door is ze al
drie keer bijna languit in het gras beland. 'Zijn het de hakken?', vraagt
haar moeder zich hardop af. 'Het is de jurk!', zegt Merel met een frons. Hij
is net te lang, ik ga er steeds op staan.

Merel kocht haar trouwjurk een half jaar geleden. Maar 's nachts werd ze
wakker, in paniek: ze vond de jurk eigenlijk toch niet mooi!! Die andere
jurk die ze had gepast, veel duurder maar ook veel mooier, dat was de jurk
van haar dromen. Haar zorgen duurde niet al te lang. Toen ze de volgende
ochtend de bruidszaak belde werd ze direct gerustgesteld: 'Meid, we hebben
nog niet in de jurk geknipt! Niks aan de hand. Kom je de andere nog een
keer passen?'
Tijdens de openingsdans struikelen over je eigen jurk is niet helemaal hoe je
het als bruid voor je ziet. Merel zoekt een bankje en niet veel later
verschijnt haar moeder met een naaisetje. 'Niet speciaal voor de bruiloft
hoor, die heb ik altijd in m'n tas. Je ziet maar weer hoe het van pas komt.'
Met ragfijn draad zoomt Merels moeder de tule voor de zekerheid nog een
extra keer om. Na een testrondje door het park knikt de bruid tevreden. Zo
kan ze straks dansen. Dansen? Helemaal uit haar dak! Want niet gedanst is
niet gefeest.

BARBECUE & SPEECH
Op de veranda van de feestlocatie gaat de barbecue aan. 'Mensen, de worst
is klaar', de bruidegom maant iedereen aan tafel. Tussen de stokbroodjes
kruidenboter, hamburgers en salade is nog ruimte voor een speech.
Ceremoniemeester en getuige schrapen hun keel. Bruid en bruidegom
stoppen met kauwen. Ze worden niet gespaard: de ruzie over de kleur verf
op de muur, de enigszins aangeschoten eerste ontmoeting tijdens carnaval,
het gênante aardbeienpak... Maar ze kunnen tegen een stootje en lachen bij
de herinneringen aan hun eerste ontmoeting en hun eerste huis. De speech
gaat verder:

"En na een heleboel jaren, die trouwens voorbij zijn gevlogen, zijn jullie
vandaag getrouwd. Jullie zijn tegenover al jullie vrienden en familie gaan
staan, om iedereen te laten weten dat jullie ‘ja’ tegen elkaar zeggen. ‘Ja’, ik
wil voor altijd bij je blijven, ‘ja’, ik beloof dat ik je altijd zal steunen, ook
op de momenten dat het moeilijk zal zijn. ‘Ja’, ik wil leven met jouw soms
rondslingerende ondergoed en ‘ja’, ik snap best dat je geen cavia’s wilt. We
gunnen jullie het aller-, allerbeste en we kunnen zien dat jullie dat in
elkaar gevonden hebben. Dus wat willen we nog meer? Vanavond willen we
in elk geval een feestje vieren waar we in het bejaardentehuis over nog
zullen napraten."
Voor het feest losbarst, is het tijd voor taart. Ter voorbereiding bakte Merel
er zeven. Het exemplaar wat nu aangesneden wordt, is gemaakt van zachte
cake met bokkenpootjesvulling omhuld met een flinterdun laagje marsepein.
De eerste punt, geserveerd aan de vader van de bruid, gaat verloren als het
papieren bordje wind vangt en met taart en al enkele meters verder op de
veranda neerkwakt. Geen nood, taart genoeg. En met een kopje koffie in de
laatste avondzon genieten van een zelfgebakken bruidstaart, dat is geluk.

FEEST

En dan is het dansen, alsof je leven ervan af hangt. De openingsdans gaat
van klassiek ballet naar swingende jive en de gasten kunnen zelf maar met
moeite stil blijven staan. 'Maanden op geoefend in de huiskamer', zucht
Thijs. 'En net nog even op onze kamer, maar toen ging het voor geen
meter.' Nu ze met z'n tweeën op de dansvloer staan komen de pasjes als
vanzelf. Thijs's geconcentreerde blik verandert langzaam in een lach als
het swingende deel van de dans begint. Vrienden en familie houden het
niet langer, de dansvloer stroomt vol. Het feest begint. Merel en Thijs zijn
getrouwd!

Tekst: Milou Dekkers

