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Katherine

Zes weken eerder

Ik zal nooit begrijpen waarom ze zich niet druk maakten, de 
jongeren die ik elke dag bij de bushalte zag staan, ontsnapt 
aan hun krappe huurkamers en de door hun ouders opge-
kochte woningen in mijn buurt, minstens anderhalve kilome-
ter van de dichtstbijzijnde plek waar ze eigenlijk zouden wil-
len wonen. Waarom maakte het ze niet uit dat we al twintig 
minuten lang geen bus hadden gezien? Ik nam me voor om 
Iain te vragen waarom het niemand van onder de dertig blijk-
baar een bal kon schelen als hij te laat op zijn werk kwam en 
daarna appte ik mijn assistent, Asif. Ik hoopte dat hij gerust-
stellende woorden voor me had, iets wat ik kon gebruiken om 
mijn recentste werkgerelateerde crisis te bezweren. Het was 
die maandag de eerste dag van een heerlijke nieuwe wereld 
bij het tijdschrift waarvan ik de eindredacteur was: nieuwe 
eigenaars, een nieuwe uitgever, een kans op een nieuw begin. 
Ik wist dat het essentieel was om een goede indruk te maken, 
maar de wereld had al meteen roet in het eten gegooid door 
alle bussen te laten verdwijnen. Ik appte Asif:

Geen bus. Nu opbiechten dat ik te laat kom of impro-
viseren?
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Waarop ik een niet bepaald nuttige reactie terugkreeg:

Leuk weekend gehad? Nieuwe 
uitgever is er al. Geen idee. Succes. 
xxx

Ik zie mezelf die ochtend nog voor me, starend in de rich-
ting van mijn appartement. De randen van mijn uitgedroog-
de bloembakken waren nog net te zien vanwaar ik stond. Ik 
droeg de oversized blouse met een hoge kraag die ik de dag 
ervoor had gekocht, een enkellange kokerrok met een split 
tot aan mijn dij en het zwarte motorjack dat ik altijd naar 
mijn werk droeg. Ik wilde strakgestreken maar trendy over-
komen en niet wanhopig om me aan te passen aan het nieuwe 
bedrijfsregime waarmee ik geconfronteerd werd, al was ik dat 
natuurlijk wel.

Maandagen waren altijd moeilijk voor me, ook vóór die 
dag. Het was niet alleen zo dat ik na twintig jaar steeds slech-
ter in mijn werk leek te worden in plaats van beter, en ook 
niet dat ik door de jeugd, de hoop en de tomeloze energie 
van mijn stagiairs elke dag steeds nadrukkelijker met mijn 
neus op de gefrustreerde belofte van mijn eigen beginjaren 
werd gedrukt. Nee, het was het vreselijke vooruitzicht, de ver-
schrikking, van de stagiairs die vroegen: ‘Wat heb je dit week-
end gedaan?’

Vergeleken met toen ik als twintiger op het hoogtepunt van 
mijn kunnen was, voelde ik me vrijwel de hele tijd onzicht-
baar. Maar op maandagochtend voelde ik me opeens beke-
ken. Zoals zo vaak wanneer ik door millennials werd omringd 
probeerde ik de schade aan mijn trots te beperken. Terwijl zij 
hun energieke verhalen vertelden over hoe ze door Londen 
waren gerend om andere snelle jongeren uit alle hoeken van 
de stad te ontmoeten, net als ik vroeger, hield ik me koest. 
Ik had vrijwel niets gedaan, met niemand behalve Iain, en 
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dat kon elk ogenblik aan het licht komen. Soms kon ik voor 
maandagochtend negen uur een telefooninterview regelen, 
zodat ik me voor hun weekendlevens kon afsluiten en hun 
sociale en creatieve pogingen om mijn doodse bestaan te 
ontmaskeren kon vermijden. De laatste tijd had ik me aan-
gewend om keihard te liegen als iemand de kans kreeg me 
de maandagochtendvraag te stellen door tegen de stagiairs te 
zeggen: ‘We hebben met een stel oude vrienden afgesproken.’

Die maandag laaide mijn angst hoog op toen ik een eind 
verderop in de straat een taxi zag. Eerst keek ik er heimelijk 
naar, totdat ik besefte dat ik de enige was die naar de stoep-
rand schuifelde om hem aan te houden. Ach natuurlijk, de 
jongelui bij de bushalte hadden helemaal geen geld voor een 
taxi. Geen geld, maar tijd zat. Hun leven was vol activiteiten 
en alle tijd om ze te doen: kunst, handenarbeid, in de rij staan 
voor ambachtelijke toast, op social media een fotografisch 
verslag van hun bruisende leven bijhouden en in het alge-
meen creatief totaal losgaan. Telkens als ik in de buurt van 
jongvolwassenen was, bespeurde ik het gonzen van zelfver-
trouwen en productiviteit en dan bleef ik met een gevoel zit-
ten alsof ik verzengd was.

Ik keek nog eens achter me om te controleren of er geen 
potentiële concurrenten voor mijn taxi waren. Ik zag jou.

Jij was heel anders.
Jij had hun houding van creatief zelfvertrouwen, iets wat 

naar ik aannam te maken had met ouders die elke beschei-
den prestatie toejuichten, maar je had ook iets hongerigs, 
een hunkering in je ogen. Zomaar vanuit het niets kreeg ik 
het gevoel dat jij een jongere was met wie ik misschien iets 
gemeen zou kunnen hebben.

In tegenstelling tot de anderen leek het jou namelijk wel te 
kunnen schelen als je te laat op je werk kwam. Je leek min-
der op hen en meer op mij. Zo’n eigenaardig gevoel van tijd 
en leeftijd straalde je uit, vond ik: je was onmiskenbaar even 
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jong als zij, maar tegelijkertijd leek je op de een of andere 
manier ouder en wanhopiger, net als ik. En weet je nog dat 
je dat korte leren rokje droeg? Ik heb er precies zo een en 
ik droeg het vroeger ook naar mijn werk. Je huid was net zo 
bleek als de mijne, maar strak en glanzend, afgezien van een 
vieze olieveeg rechts op je voorhoofd. Ik kon mijn ogen niet 
van je afhouden. Jij was alsof ik in een spiegel keek, of eigen-
lijk door een raam naar een andere periode uit mijn leven, 
nog maar kortgeleden, maar net buiten mijn bereik. Ik wilde 
meer van je weten, om te zien of je echt iets met mij gemeen 
kon hebben. Toen de taxi afremde, vroeg ik me af of ik moest 
voorstellen hem te delen.

Ik keek weer naar je om. Een vinger van je linkerhand frie-
melde met het koordje van het etiket aan de gele laptoptas 
die je tegen je bovenbenen gedrukt hield. Je verplaatste je 
gewicht van je ene naar je andere heup en af en toe tikte je 
met de nagels van je rechterduim en -wijsvinger onder je kin. 
Ik pakte de portiergreep vast en draaide me om, om je nog 
een laatste keer op te nemen voordat onze wegen zich zou-
den scheiden in het eb en vloed van een Londense dag. Een 
gedachte wurmde zich in mijn bewustzijn naar boven: jouw 
gezicht zou me de rest van de dag blijven achtervolgen en ik 
zou het moeten verdrijven door Iain tijdens het eten te vertel-
len over ‘het meisje dat ik bij de bushalte zag dat me aan mijn 
vroegere ik herinnerde’.

Maar je sloeg me gade.
Terwijl je mijn kant uit keek, beet je op je onderlip, feloran-

je gestift als een zomerse zonsopgang, en raakte je weer even 
met je nagels je huid aan voordat je je zwarte ogen van me 
afwendde naar de niet-bestaande bus aan de horizon.

Ik zou je in mijn taxi kunnen laten meerijden, maar ik 
vroeg me af waar we in vredesnaam over moesten praten. Of 
misschien zou je je gewoon op je telefoon storten, zoals men-
sen van jouw leeftijd nu eenmaal doen, en dan zou ik hele-
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maal niet met je kunnen praten. En hoe zou je voor de rit 
betalen? Mensen zoals jij hebben nooit contant geld bij zich, 
dus zou ik je dan mijn bankgegevens geven zodat je jouw aan-
deel kon overmaken? Was dat verstandig? Was dat cool? Zou 
er soms een app voor zijn, zo een waarvan ik gegeneerd zou 
zeggen dat ik die niet had gedownload of dat ik er zelfs nog 
nooit van had gehoord? Of zou je vragen om tussen de mid-
dag ergens af te spreken om me mijn twintig pond terug te 
geven? Zou het er dan op uitdraaien dat we samen een burger 
gingen eten? En heel lang aan de praat bleven?

Goed zo, meid, laat ze maar zien uit wat voor hout wij ouwe 
ravers gesneden zijn, kon ik Iain horen zeggen.

Nee.
Nee, ik kan het beter laten.
Een dag die hard op weg was om de zoveelste te worden die 

ik het liefst zou vergeten hoefde ik niet nog ingewikkelder te 
maken. Ik deed de taxideur open en bereidde me erop voor 
om je op de stoep te laten staan toen je plotseling vlak achter 
me stond.

Ik schrok me wild.
‘Hoi, je gaat zeker richting het zuiden? Vind je het erg als ik 

ook instap?’ Toen je tegen me sprak, waren je stralende tan-
den te zien.

‘Ja. Ik bedoel, ik ga richting Borough, maar…’
‘Perfect. Ik ook. O, wacht even, sorry, ik besef ineens dat ik 

letterlijk geen geld bij me heb.’
Achter je zag ik dat de baarden en volumineuze kapsels paf 

stonden omdat jij wel op het idee was gekomen om te liften 
en zij niet. Ik was bang dat als ik jou weigerde, een paar van 
hen een soort collectieve actie op touw zouden zetten, hun 
vieze munten bij elkaar zouden schrapen om mee te mogen 
rijden.

‘Geeft niet, stap maar in.’ Liever een van jullie dan drie of 
vier.
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‘Is dat goed? Weet je het echt zeker?’
Je kreeg toestemming en hebt je daar nog eens van verge-

wist. Dat was een techniek die je keer op keer zou gebruiken 
als ik niet doorhad waar ik mee instemde. Een van je vele 
gaven.

‘Zeker weten.’
Ik schoof gehoorzaam op om plaats voor je te maken. Je 

bukte diep om in te stappen, zodat je hoofd opeens zo dicht 
bij het mijne was dat ik kon ruiken dat je pas je haar had 
gewassen. Het was nog een beet je nat en koelde het bloed in 
je schedel. Ik stond op het punt de taxichauffeur te vertel-
len waar hij naartoe moest rijden, maar door je jeugdige geur 
aarzelde ik.

‘Naar Borough, graag. Ik zou Old Street vermijden als ik 
u was. Dalston en daarna Gracechurch?’ zei je. Glimlachend 
zwaaide je met je telefoon in mijn richting. ‘Is dat oké voor 
jou? Ik heb net gezien dat er vlak bij City Road een waterlei-
ding is gesprongen. Ik bedoel, als je liever jouw kant op gaat?’

Ik zag dat je scherm zwart was.
Ik keek naar de chauffeur voor een reactie, maar werd afge-

leid door de vage weerspiegeling in het glasscherm voor me: 
een vrouw van uitgesproken middelbare leeftijd met kort, 
inktzwart haar dat een wazig gezicht omlijstte. Ik had moeite 
om mezelf te herkennen. Tegenover Iain had ik het nog niet 
toegegeven, maar in de aanloop naar die dag kon ik merken 
dat mijn ziekte in alle hevigheid terugkwam, precies zoals bij 
de laatste instorting, vijftien maanden geleden.

Een lange kerstvakantie, gevolgd door zes weken met tel-
kens ziektedagen, gevolgd door een verklaring van mijn huis-
arts dat ik niet kon werken toen een beige wolk me omhulde, 
die alle kleur aan mijn leven onttrok. De laatste tijd voelde 
het alsof dat vertrouwde filter van ontzetting dat pas sinds 
kort was opgeheven, opnieuw neerdaalde. Als ik naar mijn 
huisarts terugging, zou hij me vermoedelijk weer mijn anti-
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depressiva willen voorschrijven. Maar met citalopram had 
ik wekenlang last gehad van vreselijke bijwerkingen, zodat 
ik plotseling zelfs bij de basisbehoeften van het dagelijks 
leven hulp nodig had: eten, me concentreren, me herinne-
ren zowel wat er die dag gebeurd was als wat ik jaren geleden 
had gedaan. Ik voelde me voortdurend loom, met een oer-
verlangen naar verduisterde kamers, mijn bed of onder een 
deken op de bank liggen, als een oud dier dat een rustig plekje 
zocht om te sterven. Op het laatst lukte het me niet eens meer 
om naar mijn werk te gaan en de pillen maakten alles nog 
erger, met een mond vol watten en op de koop toe geen zin in 
seks. Mijn huisarts zei dat ik ze alleen maar een paar maan-
den hoefde te slikken ‘als duwtje in de rug om weer mezelf te 
worden’. Mijn vroegere bazen waren vol begrip en bovendien 
werden ze op dat moment te zeer in beslag genomen door 
hun zoektocht naar een koper voor het kwijnende bedrijf. Ik 
betwijfelde of de nieuwe eigenaars net zo begripvol en net zo 
afgeleid zouden zijn.

Toen vorig jaar de kerstdagen weer aanbraken, was ik bijna 
tien maanden ziek thuis geweest. Ik wist dat ik eerst moest 
acclimatiseren voordat het nieuwe team het overnam. Ik 
moest hen en iedereen die op me lette ervan overtuigen dat ik 
weer helemaal ‘de oude’ was. Tegen januari was ik gestopt met 
de pillen en weer aan het werk, maar in mijn hart wist ik dat 
ik nog niet ‘hersteld’ was. De beige wolk lag dreigend op de 
loer; ik kon zijn vage omtrek aan de horizon zien opdoemen 
op de dag dat ik jou leerde kennen.

Toen jij verscheen, Lily, was je als een vleugje knalroze dat 
dwars door de kleur van de bruine papieren zak scheurde die 
mijn wereld opnieuw dreigde over te nemen. Ik denk dat je 
daarom zo makkelijk kon doen wat je deed. Als je jezelf ooit 
hebt gevleid met de gedachte dat je me helemaal in je eentje 
de afgrond in had geholpen, dan heb je werkelijk geen flauw 
idee van hoe mijn leven er al voor stond.
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De route naar Borough die je had voorgesteld zou de rit 
naar mijn werk minstens tien minuten langer maken, wat 
betekende dat ik geen schijn van kans had om op tijd te zijn 
voor de kennismaking met de nieuwe uitgever, Gemma Lunt. 
Ze wist ongetwijfeld dat ik vorig jaar vrijwel de hele tijd afwe-
zig was geweest en waarom. Ik was ervan overtuigd dat ze 
alert zou zijn op aanwijzingen van zwakheid.

‘We nemen jouw route.’
Toen die woorden mijn mond uit kwamen, was dat mijn 

eerste bewuste onderwerping aan jouw wil. Dat was het pre-
cieze ogenblik waarop mijn leven zoals het was, begon af te 
lopen.

In het begin spraken we niet. Ik keek uit het raam aan jouw 
kant en wachtte tot je me zou bedanken, wat je toch vast zou 
moeten doen. Je kon de rijen steeds moedelozere gezich-
ten langs de route van bus 141 naar De Beauvoir niet over 
het hoofd hebben gezien. Maar je zweeg en hield je laptop-
tas op je schoot, wat ik algauw zou herkennen als de geslo-
ten, schijnheilige manier waarop je je wenst te gedragen. Ik 
zei niets en wachtte totdat jij iets zou zeggen. Ten slotte kon 
ik mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. ‘Ik geloof 
niet dat ik je al eens eerder bij de bushalte heb gezien,’ zei ik. 
‘Woon je hier pas?’

‘Ja, maar als alles meezit, ben ik hier alleen tijdelijk.’
Je moet mijn verontwaardigde blik hebben gezien.
‘Niet dat Manor House niet awesome is. Ik bedoel, hiervan-

daan is alles supermakkelijk bereikbaar. Meestal ga ik op de 
fiets.’ Je wendde je weer af om door je raam naar de wereld te 
kijken terwijl we met een slakkengang door Kingsland Road 
reden.

‘Nou, als je Manor House nu al niks vindt, dan had je het 
een jaar of twintig geleden moeten zien. Het was hier één gro-
te rosse buurt. Dat is nu moeilijk voor te stellen.’
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‘Dat klinkt nogal triest.’ Je leek geen hoge pet op te heb-
ben van mijn deel van de hoofdstad. Blijkbaar wilde je Manor 
House als springplank gebruiken, net als de constant wisse-
lende groep bij de bushalte; zodra je meer ging verdienen dan 
ik, wat er voor jullie allemaal dik in zat, zou ook jij vertrekken 
naar een betere postcode dan de mijne.

Het viel me op dat je houding en je woordkeuze de indruk 
versterkten dat je een soort hersenschim was; een stijve 
manier van doen om beheerst en volwassen over te komen, 
maar dan viel je weer terug op een kinderachtige Amerikaan-
se kreet: awesome. Jong en oud tegelijk, precies zoals ik je 
had ingeschat. Ook je accent was onbestemd, het rappe tem-
po van een zuiderling met de uitspraak van een noorderling.

‘Kom je oorspronkelijk uit Londen?’
‘Ik ben hier geboren, maar ik ben overal opgegroeid. Af en 

toe een poosje hier. Momenteel heeft mijn moeder een kleine 
woning en ze wilde dat ik bij haar intrek, maar ik zei dat het 
tijd werd dat ik op mijn eigen benen ging staan, want dat is 
belangrijk, nietwaar? Je moet de verantwoordelijkheid voor je 
eigen leven nemen, vind je niet?’

‘Dat is ook belangrijk, ja.’ Ik werd van de wijs gebracht door 
het onverwachte beeld dat je zin opriep, maar ik vond het 
leuk dat je met mij van gedachten wilde wisselen.

‘Maar goed, voorlopig woon ik op mezelf in een van die 
walgelijke, gentrificerende torenflats in Woodberry Down 
 –  vlak achter de bushalte – die jij waarschijnlijk totaal niet 
kunt uitstaan.’ Je draaide je om en nam me onderzoekend op. 
‘Je ziet eruit alsof je een prachtig victoriaans huis hebt, met 
veel karakter en een heleboel mooie spullen. Ik woon in een 
soort nikserig appartement.’

Ik was overdonderd door je vleierij. Het was het aardigste 
wat iemand in lange tijd over me had gezegd, afgezien van 
Iain natuurlijk. Een onverwacht compliment. Wat voelde dat 
goed. Toen je blik snel over mijn gezicht gleed om mijn reac-
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tie te peilen, kreeg ik opeens de indruk dat je eenzaam was in 
die nieuwbouwflat van je. Misschien had je behoefte aan een 
vriendelijke buur. Dat wilde ik denken, Lily, omdat ik zelf ook 
heel eenzaam was.

Ik overwoog toe te geven dat ik een victoriaans apparte-
ment had, geen huis, maar je hoefde de grens van mijn succes 
niet te weten. Nog niet. Ik verlangde meer van je voordat ik 
je in Borough liet uitstappen. Ik wees naar de vieze veeg op je 
gezicht. ‘Ik geloof dat je olie op je…’

‘O god. Lekke band. Zul je altijd zien op maandagochtend.’ 
Je bracht de rug van je hand naar je voorhoofd tegenover de 
veeg.

‘Andere kant. Hier.’ Mijn vingertoppen bereikten de huid 
van je gezicht.

Het was niet mijn bedoeling om je aan te raken, maar het 
gebeurde gewoon. Mijn bloed leek naar de oppervlakte te 
stromen en ik weet dat ik het jouwe ook voelde dat naar het 
mijne toe kwam, als ijzervijlsel naar een magneet. Je knipper-
de met je ogen, duwde jezelf weer achteruit in je stoel en zei: 
‘Bedankt, ik geloof dat het zo wel lukt.’

Het was opeens drukkend warm in de taxi. Ik vroeg me af 
of ik Iain zou appen, maar daar was het nog veel te vroeg 
voor, dus draaide ik het raam open en probeerde het gesprek 
voort te zetten.

‘Wat voor werk doe je?’
‘Ik ben journalist?’
Niet ik studeer journalistiek of ik wil journalist worden, 

maar nu al ik ben journalist, hoewel je waarschijnlijk nog 
door niemand voor ook maar één woord was betaald. Men-
sen van jouw leeftijd zijn ongelofelijk. Ik zei pas dat ik journa-
list was na mijn tweede promotie, toen ik nog maar net over 
mijn angst heen was dat iemand zou zeggen dat ik niet goed 
genoeg was om daar te zijn. In de jaren negentig hadden we 
geen ‘fake it till you make it’. We hadden ook geen ouders die 
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ons lieten geloven dat wij het middelpunt van het universum 
waren en dat dat universum ons rechtmatig toekwam.

‘Voor wie schrijf je?’
‘Hoofdzakelijk voor mezelf. Ik blog.’
‘Waarover?’
‘O, je weet wel. Van alles en nog wat. Mijn leven… Wat ik 

zie.’
Ik dacht na en wachtte. Ik genoot van het ogenblik voordat 

ik zei wat ik toen tegen je zei: ‘Ik ben eindredacteur bij een 
goed aangeschreven zakenblad. We zijn altijd op zoek naar 
stagiairs, als je beschikbaar bent voor de volgende stap.’ Ik 
rekende op je ademloosheid, het geluid van je lichaam dat 
zich naar me toe keerde zodat je me je volle en dringende 
aandacht kon geven. Maar dat gebeurde niet, dus praatte ik 
door: ‘Ik heb meestal tussen de vier en zes stagiairs die voor 
me werken: een aan het ontwerp, nog een aan de beeldredac-
tie en minstens twee schrijvers.’

Geen reactie.
‘Ik heb mensen van jouw leeftijd gezien die hun vak echt 

goed in de vingers kregen tijdens het werken in een profes-
sionele omgeving, dus denk er maar eens over na. De kansen 
liggen niet voor het oprapen. Misschien heeft het zo moeten 
zijn?’ Ik probeerde te lachen, maar dat lukte niet. Ik klonk 
zo oud, zo door de wol geverfd. Ik was eenenveertig, maar ik 
wilde me fris en relevant voelen, niet als iemand die dingen 
zegt als ‘jouw leeftijd’ en ‘het vak in de vingers krijgen’. Van-
binnen voelde ik me nog steeds jong, maar toen dacht ik: is 
dat niet iets wat oude mensen zeggen?

Je keek voor je uit naar de weg en mompelde: ‘Toevallig 
begin ik vandaag bij een zakenblad. Een stage.’ Ik zag dat je 
je laptoptas stevig vastgreep. Het was duidelijk dat je liever 
had dat ik ophield met praten. Je gaf me een gevoel waar-
van ik opeens besefte dat ik er steeds dichter bij in de buurt 
was gekomen zonder dat ik het kon benoemen: dat ik een 
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oud wijf was. Je vervolgde: ‘Het gaat over management en 
zo. Interviews met zakenmensen. Dingen die bazen belang-
rijk vinden. Het heet Leadership?’ Je keek me niet aan toen je 
stem aan het eind van een zin weer omhoogging, waardoor je 
onmiskenbaar jong en irritant klonk.

De volgende woorden vormden zich in mijn hoofd, maar 
zodra ik ze uitsprak, leken ze hun kracht te verliezen. De 
achteloze manier waarop je het tijdschrift beschreef maakte 
duidelijk dat je niet erg onder de indruk zou zijn van wat ik 
ging zeggen. En als ik mezelf allang niet meer indrukwek-
kend vond, waarom zou iemand anders dat dan wel vinden, 
laat staan jij?

‘Ik ben de eindredacteur van Leadership,’ zei ik zacht.
Je keek me recht aan. ‘O. Daar ga ik toevallig net naartoe.’
‘Fuck, da’s wel verdomd bizar, vind je niet?’ Het drong op 

dat moment niet tot me door, maar ik zou later merken dat je 
telkens even pijnlijk getroffen keek als ik vloekte.

‘Wauw. Ja, inderdaad.’
Maar erg spannend kon je het niet hebben gevonden, want 

je klonk al verveeld. Het was de toon van een coolere persoon 
op een feest, die over je schouder kijkend iemand ontdekt die 
veel interessanter is en bij wijze van afscheid een superlatief 
uit de lucht plukt. Vroeger deed ik dat, maar nu doen mensen 
zoals jij dat bij mij, jonge mensen die mijn tijdschrift gebrui-
ken als vertrekhal van waaruit ze naar een mooiere en betere 
bestemming kunnen uitvliegen, terwijl ik er alleen ben om 
de volgende groep stagiairs die mijn leven hebben ingehaald 
wegwijs te maken.

‘Weet je bij wie je je moet melden? Ik verwachtte vandaag 
geen nieuwe stagiaire.’

‘Bij Gemma Lunt, de uitgever. Het is ook haar eerste dag.’
‘Oké, nou, maak je geen zorgen, ik zal wel uitleggen waar-

om we te laat zijn. Blijf maar bij mij en mijn assistent Asif, 
dan komt alles in orde.’
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‘Moet ik me zorgen maken?’
‘Nee. Niet echt. Hou je gewoon gedeisd. Je wordt waar-

schijnlijk in mijn team ingedeeld.’
Je knikte. ‘Klinkt goed. Ik ben supergefocust op wat ik moet 

doen, zoals je zegt, ergens waar ik kan leren van oudere men-
sen?’

Een steek. Het gevoel van de gladde, harde vinger van de 
jeugd die in mijn verslappende leven poert. Subtiel, en wei-
nig mensen zouden de hatelijkheid ontkennen als ze die zelf 
hoorden. Maar ik zou al snel merken dat iedereen in mijn 
wereld altijd eerst jouw kant zou kiezen, altijd eerst jou het 
voordeel van de twijfel zou gunnen in plaats van mij. Een 
voorrecht dat gegund is aan de jeugd en de schoonheid, een 
voorrecht waarvan ik niet wist dat ik het had totdat ik het 
kwijt was.

Ik bekeek je een ogenblik vanuit mijn ooghoek, toen ik het 
eerste vage vermoeden kreeg dat je helemaal niet zo onschul-
dig was. Ik wist nog niet of het slechts paranoia was, een wild 
idee dat ontsproot aan een toch al onbetrouwbare geest. Ik 
had me nog nooit echt gerealiseerd hoeveel gevaar iemand 
loopt wanneer de persoon die ze het minst vertrouwt zijzelf 
is. Na jou, Lily, zal ik nooit meer mijn eerste instinct negeren.

‘Geweldig dat je zo bereid bent om te leren… Ik ben trou-
wens Katherine.’

‘Lily.’
Je stak me je smalle hand toe, maar liet niet merken dat je 

precies wist wie ik was.

De minuten kropen voorbij terwijl we langs Liverpool Street 
reden. Het was al negen uur geweest. Over een kwartier 
moest ik in Gemma Lunts kantoor zijn. Ik had alleen met het 
vroege tijdstip ingestemd om de gebruikelijke sociale onder-
vraging op maandagochtend te ontlopen. Ik overwoog haar 
een berichtje te sturen om haar verwachtingen bij te stellen, 
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maar besloot het erop te wagen om op het nippertje binnen te 
vallen en te voorkomen dat mijn eerste onderhoud met haar 
zou gaan over iets waarin ik tekort was geschoten.

De taxi trok opeens snel op en we haalden een paar groene 
stoplichten. Heel even leek het erop dat ik misschien toch nog 
op tijd zou komen.

Je boog naar voren om met de chauffeur te spreken. ‘Kunt u 
hier misschien even linksaf slaan?’ vroeg je, en we reden een 
zijstraat in. Tegen mij: ‘Ik moet iets ophalen bij mijn moeder? 
Ik zal heel snel zijn.’

‘Maar ik ben al laat, kun je niet…’
‘Het geeft niet. Ik regel het wel met Gem, dat beloof ik.’
Gem? Je kende mijn nieuwe baas. Waarvan?
Ik probeerde me te herinneren wat ik je in dat ene uur over 

mijn werk had verteld. Toen dat niet lukte, bekroop een nieu-
we angst me. Nog een symptoom van de beige wolk: vergeet-
achtigheid gevolgd door paniek over wat er in de hiaten kon 
zijn gebeurd.

Voordat ik nog iets kon zeggen, was je al uitgestapt en rende 
je onder een stenen poort door. Toen je duidelijk dacht dat ik 
je niet meer kon zien, hield je op met rennen en liep je lang-
zaam naar een zware, gelakte deur. Je drukte op een zoemer 
en sprak nors in een intercom. Van spoed was geen sprake 
meer. In gedachten smeekte ik je de deur open te rukken en 
erdoorheen te stormen alsof je leven ervan afhing, maar in 
plaats daarvan trok je hem voorzichtig open en stapte lang-
zaam het gebouw in.

9.03.
9.05.
Om 9.07 stelde ik een conceptmail op aan Gemma, waar-

in ik zelfverzekerd en zonder schuldgevoel probeerde over 
te komen, maar ook met een noodzakelijke ondertoon van 
schuldbewustheid. Ik zag je laptoptas naast me liggen.

9.12.
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Ik wilde weten wat je uitspookte. Ik overwoog om tegen de 
chauffeur te zeggen dat hij moest doorrijden, maar jij stond 
blijkbaar op goede voet met ‘Gem’, de vrouw achter de over-
name van Leadership. Zelfs al had ik dat gewild, ik kon je daar 
niet achterlaten. Het leek alsof die dag één grote toets was 
waarvoor ik moest slagen. Jij zorgde ervoor dat ik zakte.

Toen het 9.17 werd, stond de taximeter op vijfenveertig pond 
en kreeg ik flink de pest in. Niet alleen omdat ik alle hoop had 
opgegeven om niet te laat te komen, maar ook omdat ik vol-
gens de nieuwe gedragscode voor het personeel samen met 
het bonnetje een ‘onkostendeclaratie’ moest indienen als het 
tarief boven de zestig pond uitkwam.

Ik keek weer naar je laptoptas. De chauffeur bladerde door 
zijn telefoon. De binnenplaats was leeg. Ik liet mijn hand over 
de achterbank glijden. Je tas was gemaakt van suède, zacht als 
boter. Hij voelde duur aan. De sluiting bestond uit een koord-
je met een leren etiket dat rond twee knopjes was gewikkeld. 
Als je in de tas wilde gluren, moest je goed onthouden in wel-
ke richting de achtknoop was gelegd. Je zou heel snel moeten 
zijn.

Voordat ik me kon inhouden, waren mijn vingers al bezig 
om het touwtje los te maken en de tas open te klappen. Je 
telefoonnummer en je naam in doelmatige zwarte blokletters:

lily lunt
Je was dus familie van Gemma Lunt.
Goh, dat was nog eens een handig detail dat je voor me had 

verzwegen. Ik vroeg me af wat je nog meer had besloten me 
niet te vertellen en wat je aan Gemma zou onthullen van de 
informatie die je tot dusver van mij had opgedaan.

De chauffeur bewoog zich en zei iets als: daar gaan we dan 
eindelijk. Ik keek op en zag je de deur uit komen en de bin-
nenplaats op lopen. Mijn vingers waren opeens drijfnat. Was 
het koordje eerst rond het bovenste knopje geslagen of niet? 
Linksom of rechtsom? Ik probeerde het op de ene manier, 
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maar dat zag er niet goed uit. Ik probeerde een andere manier, 
maar dat zag er nog steeds verkeerd uit. Ik keek snel weer op. 
Je was nog steeds een paar seconden van de taxi verwijderd, 
maar zodra je me zag, begon je te hollen. Wat een schijnver-
toning, alsof het je ook maar iets kon schelen dat je me te laat 
liet komen. Ik prutste wanhopig aan het koordje. Je was al bij 
de andere deur en jouw volmaakte, strakke achtknoop was 
vervangen door een vochtige, slappe knoop. Je stapte in en als 
de slordige draad niet al duidelijk maakte dat ik aan je spullen 
had gezeten, dan zou je mijn schuldgevoel beslist van mijn 
bezwete gezicht kunnen aflezen. Ik moest je afleiden en tegen 
beter weten in hopen dat je het niet zou merken. Dus hoewel 
jij je eigenlijk zou moeten verontschuldigen omdat je mijn 
hele dag had verziekt, hoorde ik mezelf overdreven opgewekt 
vragen: ‘Alles in orde?’

‘Ja hoor, prima.’ En tegen de chauffeur: ‘Hoi, kunnen we 
gaan?’

Je blik rustte op je tas.
Je wist het.
Je had een zwarte kubus bij je met de woorden caran 

d’ache in zilveren opdruk. Ik wist pas dat het een luxe pen-
nenfabrikant was toen ik het later ging googelen. Dit, het 
familiebedrijf en een moeder die in de City werkte? Je moest 
wel bulken van het geld.

‘Iets voor Gemma?’
Je wendde je blik af van het smoezelige koordje en zuchtte, 

als om te zeggen: kijk, Katherine, zonder dat je het echt zei.
‘Het spijt me heel erg. Ik wou het niet, zeg maar, awkward 

maken. Gem is dus mijn tante. Ik weet het een en ander van 
contentoptimalisering en dat soort dingen, en met het tijd-
schrift en de website was het waarschijnlijk logisch dat ik haar 
ging helpen? Gem en mijn moeder zijn niet altijd de beste 
maatjes geweest.’ Je tikte met je roomblanke vinger op de 
doos. ‘Sorry. Familiegedoe. Hoor eens, ik zal wel aan Gem 
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uitleggen dat het door mij kwam. Dat je vanwege mij te laat 
kwam. Mijn schuld, echt.’ Je donkere ogen gleden heel even 
omlaag naar je laptoptas voordat je me weer aankeek.

Contentoptimalisering. Wij noemden dat ‘goed schrijven’, en 
vroeger werden sommigen van ons, alleen een paar, aangeno-
men om onze kwaliteiten, niet vanwege het toeval van onze 
geboorte. Nu zou ik samen met jou binnenkomen, alsof ik 
met jou onder één hoedje speelde. Mijn team zou nog veel 
minder respect voor me hebben dan het al had.

‘Zit er maar niet over in. Heus. Wat vind je ervan als we 
opnieuw beginnen?’

Je glimlachte: verrassend breed en veelbetekenend, er ging 
een eigenaardige energie van je uit toen je zonnige lippen 
zich uitstrekten over je grote, witte tanden en je ogen weer 
over mijn gezicht gleden. Mijn kwaadheid zakte. Die glim-
lach van je. Ook een van je gaven.

‘Oké, is goed. Laten we opnieuw beginnen.’
Een minuut later in Monument Street was het verkeer ver-

schrikkelijk. Mijn maag draaide om van angst. Ik kon het me 
niet veroorloven om me zo te voelen. In gedachten riep ik op 
wat Iain tegen me zou hebben gezegd: Zo erg is het toch niet, 
meid? Laten we het een beet je relativeren, hè?

Oké.
Misschien zou ik sowieso niet op tijd zijn geweest, en nu 

had ik het nichtje van de baas van een lekke band en ontbre-
kende bussen gered. Misschien was dit toch een goed begin. 
Misschien ging ik zowaar winnen.

Kom op, zeg, het is een goede dag, of niet soms?
We bereikten de open lucht op London Bridge en ik liet me 

opfleuren door het magere maartse zonnetje dat van de rivier 
werd weerkaatst. Op zulke ogenblikken hield ik bijna weer 
van Londen, wanneer je ogen naar links en naar rechts over 
de Theems dwalen en het voelt alsof de South Bank, Big Ben, 
Tower Bridge en die goeie ouwe hms Belfast er alleen zijn om 
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jou het gevoel te geven dat het heerlijk is om te leven. Het 
wordt een goede dag.

‘Ben je al lang redacteur?’ vroeg je vanuit het niets.
‘Volgens sommige mensen al veel te lang.’ Het was eruit 

voordat ik er erg in had.
‘O ja?’
‘Ik werk hier intussen zo’n twintig jaar… Ik hou nog steeds 

van mijn werk.’ Het geluid van ‘twintig jaar’ in mijn mond 
voelde als een grote steen die ik wilde uitspugen. Voor de dui-
zendste keer dacht ik hoe het mogelijk was dat er zo’n enorm 
lange tijd was verstreken. Gelukkig leek je je interesse al te 
hebben verloren nog voordat ik klaar was met het veinzen 
van mijn blijdschap over mijn twee decennia bij hetzelfde 
bedrijf.

We reden de rivier over en stopten voor het kantoor. Ik 
moest met mijn creditcard betalen. Jij zat op de rand van de 
achterbank, met je benen in de richting van het portier.

‘Ga jij maar vast vooruit terwijl ik dit regel.’ Ik voelde me 
verplicht dat te zeggen, terwijl ik een fooi probeerde toe te 
voegen die rekenkundig logisch was en niet krenterig over-
kwam, maar het bedrag toch beneden de zestig pond hield.

‘Bedankt. Is dat goed? Weet je het zeker?’
‘Ga nou maar.’
‘Ik zal supersnel zijn bij Gem.’
‘Dat is niet…’ In mijn verwarring drukte ik op de knop 

waarmee ik vijftien procent boven op de £57,50 betaalde.
‘Bedankt, Katherine.’
De eerste keer dat je mijn naam noemde.
Je keek me aan met een stralende glimlach en ik glimlachte 

in een soort verwondering terug.
‘Geen dank,’ zei ik tegen de lucht, terwijl ik je naar de draai-

deuren van mijn kantoorgebouw zag huppelen.
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Buiten op de stoep stond ik mijn creditcard weer in mijn por-
temonnee te stoppen terwijl ik me probeerde te vermannen, 
toen ik een tikje op mijn schouder voelde.

‘Ik dacht dat je dit vandaag wel kon gebruiken.’ Asif gaf me 
een grote beker zwarte koffie. Hij rook naar een recent spuitje 
van zijn geliefde parfum Fierce van Abercrombie & Fitch, zijn 
voorhoofd glom in het toenemende zonlicht en zijn lichtbrui-
ne ogen glansden onder donkere, zachte krullen waarover 
alle stagiaires zwijmelden. In ieder geval stond hij achter me.

‘Mijn god, je bent geweldig.’ Ik nam een slok en brandde 
mijn tong. ‘Ben je al binnen geweest?’

‘Ja.’
We gingen door de deuren, haalden onze pasjes door de 

lezer en liepen naast elkaar de marmeren trap op naar onze 
verdieping. ‘En?’

‘En het was oké, zij was oké. Een beet je… Dat zie je zelf wel, 
ik weet niet. Ik denk niet dat we ons druk hoeven te maken.’

Hij leek zich in te houden, probeerde me te beschermen.
‘Da’s duidelijk. Heb je het nichtje al ontmoet?’
‘Nichtje? Toch niet de zoveelste hopeloze stagiaire? Nog 

niet. Wanneer heb jij haar ontmoet?’
‘Dat is een nogal saai verhaal.’
Asif en ik kwamen binnen toen jij je juist losmaakte uit een 

omhelzing met Gemma, een vrouw met herfstbruine krullen, 
opgestoken in een losse knot. Ze was net als ik begin veertig, 
maar met haar zakelijke rok en haar praktische kapsel leek ze 
heel wat ouder dan ik. Ik had gehoord dat ze veel bedrijven 
had opgericht en verkocht en dat ze Leadership feitelijk in een 
opwelling had gekocht zodra ze ‘de multiplatformmogelijk-
heden voor het merk’ had geïdentificeerd, wat dat ook mocht 
betekenen. Ze had geen kinderen en had een luxe maisonnet-
te in Marylebone, een huis in Norfolk en een of andere skihut 
in de Alpen. Moet je je voorstellen.

Ik keek naar jou en haar in het gloednieuwe glazen kantoor 
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dat ze voor zichzelf had laten bouwen. In feite stonden ze op 
het punt om voor mij een eigen kantoor te bouwen toen er 
een kentering in de situatie bij Leadership kwam. De jaarreke-
ning werd gepubliceerd en waar de directeuren eerst al mijn 
verzoeken hadden ingewilligd, hielden ze nu mijn aanvragen 
tegen om vervolgens bewust elk contact met mij te mijden, 
zodat ze tegenover ‘hun vrouw’, de junior verslaggever die ze 
twintig jaar eerder hadden ‘klaargestoomd voor grootsheid’ 
en daarna tot de jongste redacteur ooit hadden benoemd, niet 
hoefden toe te geven hoe precair de balans van Leadership 
ervoor stond.

In dat kantoor, dat in een betere wereld van mij zou zijn 
geweest, greep Gemma met beide handen je schouders vast. 
Ik kon zien dat je naar de vloer staarde terwijl zij je probeerde 
te dwingen haar in de ogen te kijken. Dat vertikte je. Ze gaf 
het op en keek over je hoofd heen het kantoor rond, trok je 
naar zich toe om je vluchtig op je kruin te kussen voordat ze 
je eindelijk losliet. Je hield je blik op de grond gericht voordat 
je je zichtbaar herstelde, haar kantoor uit stormde en door de 
open afdeling liep. In slechts een paar passen bereikte je het 
aan jou toegewezen bureau, schuin tegenover het mijne. Ze 
wilde je dicht bij haar in de buurt houden, en dicht bij mij. 
En zelfs toen vroeg de verslaggever in me zich af waarom. 
Wat ben je?

Terwijl je binnenkwam, zag ik dat Asif elke centimeter van 
jou en je benen bekeek – stevige lijnen van spieren gespannen 
onder een zwarte panty, die op het laatste moment verdwenen 
achter een gordijn van leer. Asif, mijn vroegere stagiair, mijn 
beschermeling die toen hij voor het eerst in dienst kwam zelfs 
een inlognaam had gekozen waarmee hij mij een plezier deed 
(StephenPatrick59, ter ere van mijn liefde voor Morrissey), 
iemand die me tijdens de ergste periode trouw was gebleven. 
Hij had me op mijn allerbest gezien, vlak voor mijn ziekte, 
voordat iemand de rampzalige financiën van het oude bedrijf 
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doorhad, toen het nog leek alsof mijn vrolijke groep colle-
ga’s en ik eeuwig konden blijven schrijven, ondersteund door 
een semiloyale basis van abonnees en bescheiden reclame-
inkomsten. Dat was de tijd voor de eerste ‘moeilijke gesprek-
ken’ met de oude directeuren over de ‘harde realiteiten’ die we 
niet meer uit de weg konden gaan: de wereld was doorgegaan 
en wij niet. Kort daarna vielen de eerste ontslagen, toen we 
afscheid namen van senior verslaggevers die zich net als ik 
hadden opgewerkt en die we ons niet meer konden veroor-
loven. Daarna kwam de tweede ronde, toen we onze grijze 
persklaarmakers kwijtraakten, het bindweefsel dat altijd de 
botten van Leadership bijeen had gehouden.

Maar zelfs in die roerige tijden kon ik ervoor lobbyen om 
de online reacties uit te schakelen om een hoogstaand debat 
te stimuleren bij reallife-gebeurtenissen waarvan we de resul-
taten documenteerden. Die tijd, toen mensen zich nog ach-
ter hun toetsenbord en gebruikersnamen konden verschui-
len, was echter voorbij. Voortaan waren reacties toegestaan 
en vaak breidden ze zich uit tot het afwisselend banale en laffe 
twitteruniversum. Integriteit en discipline waren ver te zoe-
ken in deze moderne wereld waarin mensen zoals jij en, erger 
nog, mensen van mijn leeftijd, vonden dat het op de een of 
andere manier zowel gepast als interessant was om het eerste 
het beste wat in hun hoofd opkwam te delen. En terwijl ik zag 
hoe Asif je bewonderend aankeek, veranderde er voor mijn 
ogen iets anders wat ik ooit had begrepen. Ik neem aan dat je 
weet dat er iets in de sfeer verandert zodra jij een kamer bin-
nenloopt. Vroeger kon ik dat ook.

‘Ze is klaar voor je,’ zei je in het voorbijgaan, en daarna: 
‘Wees gewoon jezelf, Katherine.’ Ik voelde je adem op mijn 
oor, rook je schone, warme hoofdhuid weer. Ik huiverde.

‘Hoi, kom binnen, kom binnen. Leuk om eindelijk een 
gezicht bij een naam te hebben. Het spijt me dat het zo lang 
heeft geduurd voor we kennis konden maken. Ik zat tot over 
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mijn oren in de strategie, de financiën en dergelijke, maar 
ik weet álles van jou.’ Gemma gebaarde naar een draaistoel 
waarvan ik wist dat die kapot was, hoewel zij dat niet wist. 
Ik knikte en ging op de rotstoel zitten zonder met mijn volle 
gewicht druk uit te oefenen.

‘Insgelijks.’
‘We zijn een beet je laat, dus ik zal meteen ter zake komen.’
Mijn maag kromp ineen. Ik wist dat ze samen met haar 

nieuwe bestuur ‘mijn toekomst’ had besproken.
‘Niets formeels of zo. Je hoeft niet zo benauwd te kijken!’
‘Nee hoor, ik ben alleen… Sorry, alles zat een beet je tegen 

vanochtend. Ik kan het niet uitstaan als iemand van mijn 
team te laat komt en zeurt over storingen op de Jubilee Line 
of zoiets.’ Ik probeerde te glimlachen ondanks het bekende 
gevoel van cortisol dat door mijn aderen gierde.

‘Lily heeft het uitgelegd. Heeft ze je op weg hierheen veel 
over haar achtergrond verteld?’

‘Dat ze je nicht is?’ En toen ik erover nadacht, besefte ik dat 
we bijna een uur lang samen in die taxi hadden gezeten en het 
enige wat ik van je wist, was dat je blogde. (Wie niet? Behalve 
ik, natuurlijk.) Ik had je de oren van het hoofd moeten vra-
gen, maar daar stond ik dan, gewapend met alleen een flinter 
informatie over je relatie tot Gemma.

‘Inderdaad. Ze is ook erg slim en erg jong, maar mag ik je, 
in vertrouwen, vragen om een oogje op haar te houden? Asif 
zegt dat je veel sterker bent dan je op papier overkomt.’

Ik was verward. Het was niks voor Asif om me zo het graf 
in te prijzen. Ik keek zijn kant op, zag hem naar de plek achter 
jouw stoel lopen en zijn handen recht op de rugleuning leg-
gen, vlak boven je schouders.

‘Oké. Bedankt. Ik bén echt sterk,’ zei ik geagiteerd.
‘Je snapt vast wel dat het een beet je een worsteling is geweest 

met het nieuwe bestuur om je in dienst te houden, maar ik 
heb gewonnen en daar ben ik heel blij om.’
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