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Vrijdag 13 maart 2020 – een dag voor de lockdown

When the world feels like it’s caving in on you, 
remember you are designed to heal.

De deurbel uit de jaren zeventig reutelt treurig. Wat vroe-
ger een vrolijk belgeluid was, klinkt de laatste jaren als 
een trieste laatste adem. Het mechanisme is dringend toe 
aan wat tender love and care. Ik spring zenuwachtig op uit 
mijn bureaustoel en mijn overpeinzingen. Het is mijn eer-
ste dag thuiswerk. Morgen begint de lockdown officieel, 
maar het virus legt sinds gisteren mijn leven en het land 
lam. Van werken is nog niet veel in huis gekomen. Mijn 
gedachten flitsen altijd weer naar hem. 

Ik haast me de brede gang in, check snel mijn verschij-
ning in de spiegel en zwaai de deur open met een gekun-
stelde nonchalance: ‘Hey, welkom in mijn thuiskantoor 
in Brugge’, verkondig ik als een foute quizmaster. Een 
theatrale zwier en zwaai maken mijn komedie compleet. 

Xander staat breed glimlachend voor de deur. Hij ziet 
er goed uit, happy. Mijn hart maakt tegen beter weten in 
een sprongetje. Hij zoent me vluchtig op de mond. Mijn 
onrust dempt mijn blijheid om hem te zien. Ik bewaar wat 
afstand, terwijl ik hem meetroon naar de woonkamer. 

‘Dit is waar de magie gebeurt, big boss.’ Ik knipoog en  
maak een weids gebaar naar de eettafel. Het walnoten blad 
is bezaaid met frameworks, briefings en een opengeklapte 
laptop met quasi lege Word-documenten. De magere oogst 
van de eerste dag thuiswerk. 

‘Mooi, mooi’, speelt hij het spel mee. 
Het is de eerste keer dat hij hier overdag is, bedenk ik. 
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Onze relatie heeft nog nooit het daglicht gezien. Ik duw 
de gedachte weg en bied koffie aan. 

‘Senseo, jak!’ foetert hij. 
Mijn baas is een koffiesnob. Ik lach om zijn reactie, zo- 

als ik wel meer opmerkingen heb weggelachen de afgelo-
pen maanden. We dansen ongemakkelijk om elkaar heen 
terwijl ik de koffie zet en keuvelen over de lopende op-
drachten en de hallucinante situatie met het virus. Om ter 
meest om de hete brij heen draaiend, lijkt het wel. 

Tot we aan tafel zitten, hij met zijn benen in een vreemde 
hoek naar de deur, alsof hij elk moment kan opspringen en 
wegrennen. Een kommetje Milka-paaseitjes strategisch 
tussen ons in, de aanblik vertrouwd en troostend. Hoeveel 
chocolade-eitjes hebben we de voorbije weken samen weg- 
gesnoept? Bij een glas rode wijn, in onze privécocon. De 
spanning wordt me te veel en ik flap het eruit: ‘Oké, gooi 
het nu maar op tafel.’ 

Hij haalt diep adem en steekt van wal: ‘Ons gesprek 
van vorige week heeft mij doen nadenken, Isa. Ik bedoel, 
ik spreek graag met je af. Maar ik merk dat jij verder staat 
dan ik… en ik heb het er met Brenda over gehad tijdens 
onze laatste sessie. Het is mij te vroeg. Dit gaat te snel. Ik  
ben niet klaar voor iets nieuws. Ik rouw nog om mijn ex 
en ik ben nog niet single geweest...’ Zo gaat hij nog enkele 
minuten door. 

Ik hoor het aan in een waas. Zijn break-up speech, netjes 
voorgekauwd en goedgekeurd door zijn therapeute. En-
kele flarden blijven hangen, zoals ‘Brenda geeft dit geen 
enkele kans op slagen’ en ‘ik wilde het je niet per bericht 
laten weten’ – dat laatste met een trotse blik, alsof hij een 
pluim verdient voor zoveel volwassenheid. 

Ik houd me sterk. Tranen prikken venijnig achter mijn 
ogen, maar ik verbijt ze geroutineerd. Slik. Weg. Zijn mo-

Wendy Devisch –  Lovers en losers.indd   12Wendy Devisch –  Lovers en losers.indd   12 4/05/2022   18:334/05/2022   18:33



13

noloog is stilgevallen en ik merk dat hij een reactie ver-
wacht. Ik verman me en fluister rationeler dan ik mij voel: 
‘Euhm, is dit leuk om te horen? Nee, zeker niet. Maar val 
ik achterover van verbazing? Dat ook niet. Je zegt vanaf 
dag één dat je niet klaar bent voor een relatie, en dat snap 
ik.’ Er breekt iets in mijn stem terwijl ik zachter vervolg: 
‘Maar je zei ook dat dit meer was dan fun.’

‘Ja, maar ik wil je wél blijven zien’, komt hij er beslist 
tussen.

‘Hoe werkt dat dan?’ 
‘Trager of zo? Ik weet het niet...’
Ik begrijp er niets van. We praten nog wat, maar de woor-

den vormen één grote emo-moes in mijn hoofd. Ik krijg 
het koud en wil hem voelen, de afstand overbruggen. Dus 
raap ik mijn moed bijeen en vraag om een knuffel, voor hij 
weg moet zo meteen – nog een vergadering. 

‘Ja, natuurlijk’, zegt hij. 
Ik zit in amazonezit bij hem op schoot, als een klein 

meisje. Veilig en geborgen in zijn armen, maar niet echt. 
Het voelt anders dan anders. Hij trilt over zijn hele lijf. Ik 
snuif zijn vertrouwde geur op en voel de zwaarte van zijn  
handen op mijn rug. Ik geef me over aan het moment, ver-
geet even de rest. Tot de illusie van het samenzijn even snel 
weer uit elkaar spat. Hij maakt zich los uit onze omhelzing 
en haast zich ongemakkelijk de deur uit, mij naroepend 
dat hij zal bellen. Morgen. De deur valt met een harde bons 
in het slot. 

The worst feeling is feeling stupid
for caring too much. 

Ik tik mijn telefoon aan terwijl ik de badkraan dichtdraai. 
Na drie keer bellen krijg ik gehoor.
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‘Het is voorbij, Liddy. Hij is net langs geweest.’ 
‘Waaat?’ 
‘Ik wist het, ik voelde het aankomen. Maar het doet 

fucking zeer. Ik ga blèten in mijn bad. Bel je morgen, oké?’
Ik heb al afgedrukt nog voor ze kan antwoorden, leg de 

telefoon op de badrand en laat me onderuitzakken. Het 
hete badwater mengt zich moeiteloos met mijn haren en  
mijn tranen. Die laatste laat ik nu de vrije loop. Als in een  
film speelt de voorbije week zich af in mijn hoofd. Er wa- 
ren signalen. Zondag cancelde hij maandagavond met het 
excuus ‘vrienden en voetbal’. Dinsdag hadden we ‘het ge-
sprek’. Woensdag nam hij niet eens de moeite om me te 
laten weten dat hij uitgeteld in bed lag. Ook geen sorry 
toen ik zelf iets stuurde. Wel de belofte om vrijdag na de 
middag binnen te springen ‘om te babbelen’, mijn andere 
vraag over onze geplande date diezelfde vrijdagavond ne-
gerend. Ik antwoordde: ‘Oei, dat klinkt niet goed.’

‘Maar nee, maak je geen zorgen.’
Ik had beter moeten weten, en ergens deed ik dat ook.

Someone who loves you will never put you in a situation 
where you feel you must sacrifice your dignity, 
your integrity or your self-worth to be with them. 

21 uur. Ik slof naar de zetel in een oude jeans en een grijs  
sweatshirt met vaalroze bloemen, mijn ogen rood gezwol-
len, mijn haar in een slordige dot op mijn hoofd. Wie 
ooit een make-under wil: een break-up voegt instant tien 
jaar toe aan je leeftijd. Ik tel intussen vier uur snotteren 
en belde evenveel vriendinnen, elk nieuw gesprek beladen 
met een groter dramagehalte en een hogere dosis zelfbe-
klag. 

Nu wil ik alleen zijn. Ik schenk mezelf een gigaglas  
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rosé in en kap de valse troost in een recordtempo naar bin- 
nen. Intussen kweel ik snikkend mee met het Lover-
album van Taylor Swift. Zij heeft gemakkelijk praten, in  
haar perfecte zeemzoete wereldje. Samen naar Taylor luis-
teren was ons dingetje. Dat kwam omdat hij die eerste 
avond beslist verkondigde dat Taylor hem wel kon krijgen. 
Ik vond hem een overjaarse puber, maar haar laatste album 
bleek best goed. Zeker als soundtrack om op te zoenen. 
Ach ja, mooie liedjes duren niet lang, en wie blijkt nu de 
gemakkelijke meezinger?

Mijn gedachten dwalen af naar hoe het begon. Renée 
stelde Xander voor aan ons team in november. Hij was de 
nieuwe manager van het kantoor in Kortrijk en maakte 
een gehavende eerste indruk, alsof het leven hem een se- 
rieuze pandoering had gegeven. Dat bleek ook zo te zijn: 
een vechtscheiding, bedrogen door zijn ex, een batterij kin-
deren... 

Hij was mijn type niet, maar naarmate de glazen cava 
en de shotjes vorderden op die bewuste avond twee maan-
den later, zag ik een man in pijn en herkende ik mezelf 
in zijn scheidingsverhaal. De redder in mij was verloren. 
Hij noemde zichzelf een gekwetst vogeltje en Florence 
Nightingale schoot to the rescue. Here I come to save the day! 
Voor ik het wist waren we aan het zoenen. Maar er kwam 
geen miraculeuze genezing. Wel troostseks, enkele weken 
later. 

Mijn gsm piept. Hij is het.
‘Ben je thuis?’
Ja, natuurlijk, denk ik. Je hebt me deze namiddag ge-

dumpt, op een zuchtje van onze date night. Heel het land 
zit op dit moment voor de laatste keer op café of restau-
rant, voor de verplichte horecasluiting en ik lig te blèten 
onder een verschoten dekentje. 
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‘Ja’, antwoord ik droog.
‘Mag ik langskomen, of liever niet?’ 
Ik twijfel. Is dit een goed idee? Hell no, schreeuwt mijn 

verstand. Maar mijn nieuwsgierigheid is groter dan mijn 
rede of mijn drang naar zelfbehoud.

‘Oké.’

I’m not mad because you didn’t want me,
I’m mad because you acted like you did.

Tien minuten later reutelt de deurbel voor de tweede keer 
– dat is snel. Verslagen doe ik open. Daar staat hij weer. 
Diezelfde brede glimlach. Ongepast. Obsceen. The Joker, 
flitst het door mijn hoofd. Hij steekt van wal met een ver- 
slag over het restaurant waar hij net vandaan komt en de  
aangekondigde maatregelen tegen het virus. Hij at gar-
naalkroketten met een vriend in de bistro om de hoek. Ik 
geloof mijn oren niet. Hoelang wist hij al dat ons afspraakje 
niet zou doorgaan? Wanneer maakte hij die andere plan-
nen? Bij mij in de buurt dan nog. Hij desinfecteert zijn 
grote handen met een minuscuul gelletje dat hij als een 
gezwinde David Copperfield uit zijn broekzak tovert en 
ratelt verder. Ik onderbreek hem. 

‘Sorry Xander, ik ben niet echt in de stemming.’
‘O, hoe komt het?’ Alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
‘Er is vanmiddag iemand koffie komen drinken met een 

niet zo fijne boodschap’, zeg ik droog. Meent hij dit?
‘O ja… ik ben een lul.’ Een dienstmededeling. Hij kijkt 

een seconde weg.
Ik ben sprakeloos. ‘Hiervoor heb ik meer wijn nodig’, 

besluit ik.
We stappen samen de keuken in om een fles te openen. 

Het voelt onwennig. Normaal doet hij de fles en ik de gla- 
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zen, maar ‘normaal’ is niet meer. Ik ontkurk de wijn moei-
zaam. Hij doet alsof hij het niet opmerkt en er volgt meer 
smalltalk. 

Ik houd het niet langer. Zodra we in de zetel zitten steek 
ik van wal: ‘Wat brengt je hier, Xander? Ik begrijp het niet. 
Deze namiddag kom je zeggen dat je ermee wil stoppen 
en nu zit je hier weer.’

‘Gewoon, ik dacht: ik mis Isaatje. Ik wil haar zien.’ Hij 
kijkt en wacht.

‘Dit is heel verwarrend, Xander. Je wil me zien, maar je 
wil geen relatie. Wat wil je dan wel?’

‘Ik weet het niet.’ Hij zit er verslagen bij.
‘Ik begrijp dat je niet klaar bent voor iets nieuws. Daar 

hebben we het over gehad en het is voor mij ook eng dat 
iemand dichter komt. Maar misschien moet je de dingen 
niet overdenken, gewoon je gevoel volgen…’

Het gesprek van die namiddag herhaalt zich: te vroeg, 
niet klaar, zijn ex, nog niet single geweest... Woordsalade. 
De geest van zijn therapeute Brenda hangt als een onzicht-
baar orakel tussen ons in. Frustratie stapelt zich op in mijn 
hoofd als een wankele Jenga-toren. 

‘Ik hoor wat je zegt, Xander, maar ik begrijp je bood-
schap niet. Vergeet Brenda. Wat wil jij?’ 

‘Ik weet het niet. Ik ben een gekwetst vogeltje’, piept hij 
quasikomisch, net als die eerste avond. Hij begraaft zijn 
hoofd in mijn nek. Er volgt een onwennige omhelzing. 

Ik bewaar afstand, wil niet met hem in bed belanden. 
Een ijskoude gedachte bekruipt me. Was dit friends with 
benefits? Niets moet, alles mag en ik moet blij zijn met 
wat kruimels. Blij met een dooie mus, ja. Wie is nu het ge- 
kwetste vogeltje? Mijn naam flitst in neonroze letters voor 
mijn ogen. 

Mijn maag keert zich om, ik voel me misselijk. Het moet 
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de wijn zijn. Op de achtergrond geeft Beyoncé de over-
spelige Jay-Z ervan langs op Lemonade. De knoop in mijn 
maag wordt alsmaar groter. Xander wil zoenen, maar ik 
geef hem de kans niet en maak me los. Daarop springt hij 
als een duiveltje uit een doosje op, weg van de sofa en weg 
van mij. Hij plant een vluchtige kus op mijn voorhoofd, 
ik voel me net een kind van twaalf.

‘Je zal mij zo haten.’ En hop, voor de tweede keer die dag 
vlucht hij de deur uit. Weer zal hij bellen. Morgen. Weer 
valt de deur met een harde bons in het slot. 

Vrijdag 13 december 2019 – drie maanden voor de 
lockdown

The right attention from the wrong person during 
a lonely time can fool you into thinking they might 
be the one.

‘Wat komt hij hier doen op zijn verlofdag?’ fluistert 
Liddy vanachter haar computerscherm. Ze knikt rich-
ting inkomhal. Xander komt nonchalant Ace Events 
binnen. Zijn signature-overhemd en Italiaanse de-
signerschoenen heeft hij op zijn vrije dag ingeruild 
voor casual sneakers, een donkere jeans en een grijze 
sweater. Tot mijn verbazing stapt hij recht op mij af.

‘Hey Isa. Ik wil nog iets bespreken voor het event 
van Peeters. Heb je een momentje?’

‘Euh, ja, is goed’, stamel ik.
‘Vergaderzaal?’ Hij lacht zijn hagelwitte tanden bloot 

en loopt door naar de meetingruimte. Zijn vingers  
tikken intussen geroutineerd een bericht in op zijn 
iPhone. Ik haal mijn schouders op naar Liddy en lip 
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dramatisch ‘geen idee’, terwijl ik een notitieblok en 
balpen van mijn bureau gris. 

De lamellen in de vergaderruimte zijn dicht, ons 
vakkundig afschermend voor nieuwsgierige blikken 
van klanten en collega’s. Xander leunt ontspannen 
achterover in zijn stoel. Zijn ene been rust in een hoek 
van negentig graden op zijn knie. Zonder op te kijken 
lacht hij naar het scherm van zijn gsm en wenkt hij 
mij naar de stoel op de hoek, vlak naast hem. Ik ga 
zitten. Hij legt zijn telefoon neer, knipt recht als een 
Zwitsers zakmes en spreidt zijn handpalmen op tafel.

‘Isa, ik ben blij dat je er bent. Ik kreeg een idee voor 
het event van Peeters en ik dacht: hiervoor heb ik mar-
ketinggoeroe Isa nodig.’ Hij lacht een brede grijns. 

Ik bloos. Ik dacht dat mijn werk Xander nog niet was 
opgevallen. Hij managet tenslotte het andere kantoor 
van Ace Events en staat er nog maar een maand aan 
het roer. Goed bezig, Isa girl, geef ik mezelf een men-
taal schouderklopje.

Xander leunt voorover op de tafel en neemt mijn 
pen en notitieblok. In enkele minuten tekent hij de 
grote lijnen uit van een nieuw strategisch plan voor 
Peeters. Doordacht, groots, gedurfd. Ik ben onder de 
indruk.

‘Wat denk jij?’ Hij polst naar mijn ideeën, zijn blik 
open en ontwapenend. Ik geef mijn mening over elke 
stap in het plan. Eerst aarzelend, maar al vrij snel on-
gezouten. Hij luistert aandachtig en pikt naadloos in 
op mijn suggesties. De inspiratie borrelt en bruist als 
bij happy hour in een champagnebar en we pingpon-
gen eventstrategieën alsof we al jaren samenwerken. 
Ik was bijna vergeten hoe leuk dit vak is met mensen 
die op dezelfde golflengte zitten. Net wanneer ik een 
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nieuw standpunt uit de doeken doe, gaat het licht uit 
in de vergaderzaal. We kijken elkaar verbaasd aan in 
het halfduister. Zijn gezicht licht op en hij barst in 
lachen uit. 

‘Oei, ze willen ons iets duidelijk maken’, knipoogt 
hij. 

Ik lach met hem mee en voel me blozen. Xander 
staat op, loopt naar de deur en kijkt het kantoor in. Ik 
zie hoe hij zijn Apple Watch checkt. 

‘Oeps, het is al na zes uur, iedereen is naar huis. We 
zijn de laatsten.’ Hij haalt zijn schouders op en trekt 
een verontschuldigende grimas. ‘Volgende week de 
rest, Isa?’ 

‘Oké.’ Het voelt opeens onwennig. Hij en ik alleen 
op kantoor. Hij keert terug naar de vergadertafel. Net 
wanneer ik wil opstaan, legt hij zijn hand op mijn 
pols. Een elektrische schok zindert door mijn lijf. 

‘Bedankt, Isa.’ Hij kijkt me warm aan. ‘Je was een 
grote hulp. Ik ben echt blij dat we hier samen over 
hebben nagedacht’, zegt hij, zijn blik een en al dank-
baarheid. 

‘Graag gedaan’, antwoord ik verlegen. Ik haast me 
langs hem heen naar mijn computer, een veilig baken 
van licht in het duistere landschapskantoor. Verstrooid 
sluit ik mijn pc af en klap chaotisch verspreide dos-
siers dicht. Xander leunt nonchalant tegen het bu-
reaumeubel. Zijn blik glijdt langs mijn benen en mijn 
kokerrok. Ik frunnik zelfbewust aan de zoom.

‘Wilde weekendplannen?’ polst hij.
‘Valt wel mee. Vanavond wijnen met een vriendin 

en morgen zijn de kinderen terug.’
‘Ja, single ouder zijn, het is wat’, antwoordt hij met 

zijn blik strak voor zich uit. ‘Maar ik heb graag kind-
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jes. Hoe oud zijn de jouwe?’ vervolgt hij glimlachend.
‘Ik heb twee jongens van dertien en tien. En jij?’ 
‘Ik drie dochters: Emily, Leonore en Charlotte. Een 

huis vol vrouwen.’ Hij tovert een foto van drie vrolijke 
meisjes tevoorschijn. 

‘Ze lijken op jou. Mooie meisjes’, flap ik eruit en ik 
meen het.

‘Daarvoor doe je het allemaal.’ Een cliché als een 
huis, maar ik beaam het.

De voor- en nadelen van het single ouderschap pas-
seren in ijltempo de revue terwijl we zij aan zij naar de 
inkomhal stappen. Xander houdt galant de deur voor 
me open en sluit Ace Events af voor het weekend. 
Enkele seconden later glijden de liftdeuren open. We  
dalen in stilte. Eén meter afstand, vier verdiepingen. 
Ik sla onwillekeurig mijn blik neer en vang een vleug- 
je van zijn parfum op: Sauvage van Dior. De lift schuift 
open met een zuchtje. Opgelucht en een tikkeltje op-
gelaten schuifel ik naar buiten. 

‘Fijn weekend, Isa. Tot maandag!’ Xander moet de 
andere kant uit. 

‘Voor jou ook!’ Met grote passen loop ik naar mijn 
wagen. In de auto check ik mijn gsm. Ik klik een 
whatsappje van Liddy open: ‘Girl? Meer dan twee uur 
vergaderen op zijn verlofdag? Hmmm...’ 

‘Easy, Sherlock, het was gewoon werk’, antwoord ik.  
Maar ik rijd naar huis met een glimlach op mijn ge-
zicht. ‘Happy’ van Pharrell Williams schalt door de 
boxen.
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Donderdag 26 maart 2020 – twaalf dagen in lockdown

You left like there was never 
a reason to stay. – Alessandro Carvajal

7 uur. Ik leg mijn iPhone weer op het nachtkastje. Net zo- 
als het uur daarvoor en het uur daarvoor. De pijn schuurt 
met scherpe randjes. De knoop in mijn maag weegt als lood. 
De dagelijkse draaikolk in mijn hoofd trekt zich weer op 
gang. Malende gedachten herhalen wat het hart niet kan 
loslaten.

De feiten spreken de woorden tegen, want de woorden 
blijken leugens. De waarheid heeft haar lelijke gezicht ge- 
toond en het rad voor mijn ogen cirkelt in overdrive. Weken, 
maanden was ik betoverd door een fantasie, een droom-
werkelijkheid. Tot de illusionist vakkundig het tapijt van-
onder mijn voeten wegtrok tijdens zijn grote finale, inclu-
sief verdwijntruc. Poef! Weg was hij. 

Ik trek het donsdeken over mijn hoofd, zodat de jon-
gens mijn gesnik niet horen. Hoelang duurt het voor een 
mens uitgehuild is? Ik maak mezelf klein onder het deken. 
Een bolletje treurige ellende en hartzeer. Weer dat kleine 
meisje, maar dit keer zonder troostende schouder. De enige 
schouder die ik wil is niet langer een optie.

Ik sla mijn armen om me heen. Twee kilo lichter in zes 
dagen en evenveel slapeloze nachten. Eat your heart out, 
Weight Watchers. 

De deur van de slaapkamer gaat open, voorzichtig. Ik 
veeg mijn gezicht droog onder de dons en piep: ‘Goede- 
morgen.’ 

‘Ik heb een koffietje meegebracht’, klinkt het op fluis-
tertoon. Jongste zoon zet de hete kop wiebelend op het 
nachtkastje. 
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‘Oh, dank je zoetje’, prevel ik. En ja hoor, daar komen de 
waterlanders. Een lief gebaar te veel om dragen nu. Mijn 
anders onverwoestbare muren zijn afgebrokkeld tot broos 
golfkarton.  

‘Mammie toch.’ Hij komt boven op mij liggen en slaat 
zijn armpjes om het ellendige hoopje mama onder het de- 
ken.

‘Het is oké, zoetje. Bedankt voor het koffietje. Superlief 
van jou.’ Ik maak hem en mezelf wijs dat het wel gaat en 
zet mijn moedigste moedergezicht op.

Vrijdag 10 januari 2020 – twee maanden voor de 
lockdown

The reason I got attached so fast is because
you made me feel something after being numb
for so long.

‘Wow, het is echt goed. Ik ben onder de indruk.’ 
Xander kijkt de eventzaal rond. Een gigantische 

raket plakt tegen de muur, klaar voor de lancering. 
Een digitale presentatie speelt af in een loop en de 
hotelfeestzaal is van vloer tot plafond ingekleed als 
een uit het heelal neergedaald stuk melkwegstelsel. 
Het nieuwjaarsfeest voor het personeel van Peeters 
staat in de steigers, klaar om los te barsten. 

‘Blij dat je het goed vindt’, glunder ik. Ik strijk mijn 
sneeuwwitte jurk glad en vang zijn bewonderende blik 
vanuit mijn ooghoeken. De dresscode wit en blauw 
maakt het ruimtethema compleet. Xander ziet er van-
avond mighty sharp uit in zijn nachtblauwe pak. 

Liddy en ik hebben hard gewerkt om dit ruimte-
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event binnen een maand op poten te zetten. Het was 
een huzarenstukje, maar mijn blik gaat tevreden de 
zaal rond. In gedachten overloop ik een laatste check-
list. Alles moet perfect verlopen vanavond. Het wordt 
de grote lancering van de nieuwe strategie en de eer-
ste in een lange rij opdrachten voor Ace Events. Je 
kunt de hooggespannen verwachtingen uit de lucht 
plukken.

‘Showtime!’ knipoogt Xander zelfverzekerd. ‘Tot 
straks, dames.’ 

Hij stevent af op Peeters en samen laveren ze tus-
sen de aanwezigen door richting het podium. Net 
twee politici in volle verkiezingsstrijd, klaar om ziel-
tjes te winnen.

Bull’s eye! De presentatie was een voltreffer. Strak, 
scherp, beklijvend. Xander pakte de zaal in met een 
nonchalant charmeoffensief en enkele goedgeplaat- 
ste oneliners. Peeters won de harten van zijn mensen  
met een ijzersterk verhaal en een degelijk onderbouw- 
de strategie. Het engagement en de saamhorigheid 
zijn voelbaar, zelfs voor buitenstaanders als Liddy en 
ik. Ik gloei van trots tijdens het applaus en het feest 
barst los als vuurwerk op oudjaar.

‘Komaan Isa, partytime! We hebben het verdiend.’ 
Liddy trekt me mee de dansvloer op. FISHER knalt 
door de boxen. Voor het eerst in lange tijd vier ik de  
teugels. Ik voel me vrij. Liddy en ik dansen in onze 
cocon en ik laat mijn gedachten varen. Focus op de 
muziek. De ontlading van het harde werk van de laat-
ste maand, de ontlading van de zwarte periode die 
achter mij ligt. Meer dan anderhalf jaar geleden is het 
nu… 

Wendy Devisch –  Lovers en losers.indd   24Wendy Devisch –  Lovers en losers.indd   24 4/05/2022   18:334/05/2022   18:33



25

Peeters stopt me een glas cava toe. ‘Dik verdiend, Isa!’ 
schalt hij iets te luid in mijn oor. Ik glimlach en hef 
mijn glas. Hij mengt zich verder in het feestgewoel. 
Ik mag niet te veel drinken, denk ik. Liddy en ik leef-
den vandaag op crackers en adrenaline. 

Xander entertaint iets verderop de raad van bestuur. 
Ik betrap hem op een steelse blik, een bijna onmerk-
bare glimlach speelt om zijn lippen. Op dat moment 
draait Liddy mij om haar as en ik geef me over aan de 
energie van het moment. I’m losing it. 

‘Neen, ik geloof je niet, marketingmadam.’ 
Xander en ik discussiëren even later over de volgen-

de stap in het Peeters-verhaal. We zitten in onze eigen 
bubbel, alsof de rest van de aanwezigen echt op een 
andere planeet zit. Er volgt een spannend duel van 
kwinkslagen en verbaal vuurwerk. Elkaar uitdagen, 
plagen. Onze blikken haken zich herhaaldelijk in el-
kaar vast, om even snel weer los te laten. De lucht is 
beladen met vonken en Eau Sauvage van Dior. Liddy 
trakteert me op een waarschuwende stomp en eye roll. 

‘Wat?’ lip ik onschuldig terwijl Xander de hand van 
een van de bestuurders schudt. 

Hij richt zijn aandacht weer op mij. ‘Wacht, ik heb 
nog een insteek’, zegt hij vooroverbuigend. 

Ik veer overeind. ‘Ah ja? Steek maar in.’ 
In recordtempo kruipt vuurrode schaamte langs 

mijn wangen omhoog. Ik vermijd de blik van Liddy 
krampachtig. Die verstopt zich een meter verderop 
proestend achter haar handtas. Ik sterf intussen een 
stille dood, maar Xander negeert mijn faux pas en gaat 
onverstoord verder met zijn betoog. Of zie ik daar een 
twinkeling in zijn ogen?
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‘Daar moeten we het maandag over hebben. Of dins-
dag. Dan zijn we gerecupereerd’, knipoogt hij. Xan- 
der staat dicht tegen me aan. Ik voel zijn been tegen 
het mijne. Ik lach, tipsy van de cava en zijn nabijheid. 
Hij slaat speels zijn arm om mijn middel en trekt mijn 
heup tegen zich aan, heel even maar. Zijn parfum 
waait mijn neusvleugels binnen. Hij zou me kunnen 
kussen, denk ik. Zo dicht staat hij. 

Peeters tikt hem op de schouder en Xander draait 
zich om. Liddy’s cue om als een duiveltje uit een doos- 
je op mij af te schieten. Voor ik het besef sleurt ze 
mij aan mijn arm de dansvloer op. ‘Blood Sugar Sex  
Magik’ van de Red Hot Chili Peppers blèrt door de 
boxen. 

‘Isa, wat is er met jou en Xander vanavond? Je speelt 
met vuur, meid.’ Ze pauzeert dramatisch en zet haar 
boodschap kracht bij door haar hand in haar heup te 
planten, net een theepot met attitude. Ik weet dat ze 
gelijk heeft. 

‘Het is niets, Liddy, echt niet. Maak je maar geen 
zorgen.’ Ik lieg tegen Liddy en mezelf en klok een 
slokje lauwe cava naar binnen. Ik moet hier weg, een 
frisse neus halen of zo. 

‘Liddy, ik ga naar boven, naar mijn kamer. Te veel 
cava, te weinig eten. Ik heb slaap nodig.’ 

‘Dat is waarschijnlijk het beste, of dit komt niet 
goed’, knikt ze moederlijk. ‘Tot morgen. En recht naar 
bed, jij’, preekt ze met een streng wijsvingertje. 

‘Ja, mamaaa!’ antwoord ik gehoorzaam.
Enkele minuten later steek ik drie verdiepingen 

hoger de key card in het slot van mijn hotelkamer en 
val uitgeteld op het kingsize bed. Wat een avond. Mijn 
gsm piept. Xander. 
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‘Ben je op je kamer?’ 
Ik schiet overeind. Ping, nog een bericht: ‘Doe eens 

open, marketingmadam.’ 
De haartjes op mijn armen reageren onmiddellijk. 

Dit is een slecht idee, maar als een magneet word ik 
naar de deur gezogen. Ik bespied hem door het kijk- 
gaatje, een seconde maar. De deur gaat op een kier. 
Deed ik dat? Hij leunt nonchalant tegen de lijst. 

‘Zomaar weglopen, het is proper’, speelt hij veront-
waardigd. ‘Zonder toost op ons succes.’ Hij tovert twee 
shotglaasjes tevoorschijn vanachter zijn rug en even-
veel flesjes uit de minibar. 

De deur zwaait nu helemaal open. Hij walst zelf-
verzekerd de kamer binnen, vult de glazen en overhan-
digt mij er eentje. We zitten naast elkaar op bed. Ik 
kruis ongemakkelijk mijn benen. Mijn uitgeschopte 
hoge hakken liggen twee meter verderop verwijtend 
op het tapijt.

‘Op een overdonderend event, marketingmadam.’ 
We klinken en hij kijkt me recht in de ogen, net iets 
te lang. De alcohol brandt in mijn keel. Ik ga op zoek 
naar de afstandsbediening en afleiding. Bewegende 
beelden om deze ontvlambare situatie te ontmijnen. 

Xander zegt niets. Hij kijkt alleen maar, naar mij. 
Ik zak neer in de stoel schuin tegenover hem en zap 
naar een muziekkanaal met rockclassics. We lachen 
om Bon Jovi en zijn weelderige eightieskapsel. ‘Li-
ving on a Prayer’. Living on the edge, ja... 

De alcohol en de muziek doen de spanning weg-
ebben en Xander begint zachtjes te praten. Over zijn 
ex. Hoe ze hem heeft laten zitten voor een ander. 
De scheiding is pas officieel. Hij hapert en slikt een 
zweem van rauwe emoties weg. Ik ril van de airco en 
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de herkenbaarheid van zijn verhaal. Hij richt zijn blik 
weer op mij.

‘We moeten opletten, Isaatje. We werken samen en 
ik ben nog niet klaar voor iets nieuws.’ Zijn woorden 
sterven stilletjes tussen ons in. Ik knik terwijl onze lip-
pen elkaar raken. 

Woensdag 25 maart 2020 – elf dagen in lockdown

You must find the courage to leave the table 
if respect is no longer being served. – Tene Edwards

Mijn vinger zweeft boven de deurbel, aarzelend. Ik hoor 
hoge kinderstemmetjes in huis. Mijn hart breekt, maar ik 
spreek mezelf moed in. Komaan Isa, dit moet gewoon. Ik 
haak mezelf los van mijn gevoel, druk kort op de bel en 
wacht.

Plots verschijnt hij. Niet aan de deur, maar om de hoek 
van zijn villa, uit de achtertuin. Hij schrikt zichtbaar wan-
neer hij me ziet.

‘Hey?’ fluistert hij aarzelend, polsend.
Ter zake, Isa. ‘Geen stress, Xander, ik kom niet babbe-

len, ik kom alleen mijn brief terughalen.’ Een quasi non-
chalante mededeling. Vooral geen grote emoties tonen, 
peper ik mezelf in. We staan recht tegenover elkaar. Hij 
kijkt me onderzoekend aan.

‘Ja?’ vraagt hij. ‘Ik heb vanmorgen net teruggeschreven.’ 
Fier als een pauw.

‘Ah, geef maar mee dan.’ 
Zwijgende blikken. De lentelucht is beladen met on-

uitgesproken vragen. 
‘Kom mee naar achteren.’ Hij herstelt zich sneller dan 
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een kat met negen levens en gaat me voor. ‘Is er iets? Je ziet 
er zo…’ polst hij, de gespeelde bezorgdheid zelve.

‘Ik heb vanochtend een raar telefoontje gekregen’, steek 
ik hem een stok in de wielen.

‘Ah ja, van wie?’ Vliegensvlug weerwerk van een mees-
terschermer.

‘Doet er niet toe. Ga je mijn brief halen?’ 
Hij negeert mijn vraag, plukt haastig een tuinstoel uit 

een stapeltje verderop en plant die naast mij in het gazon. 
‘Zet je, hier in het zonnetje.’ Misselijkmakende beleefd-
heid. Ik denk er niet aan.

‘Ga je nu mijn brief halen?’ herhaal ik kordater dan ik 
mij voel.

Hij wipt van het ene been op het andere en kijkt me 
vorsend aan met dat lachje van hem. Ik verroer niet tot 
hij niet anders kan dan naar binnen verdwijnen. Ik stap 
naar achteren, uit beeld van zijn kinderen, en wacht. Mijn 
gedachten zijn overal en nergens. Na wat een eeuwigheid 
lijkt, maar wellicht luttele minuten later is, staat hij weer 
voor me en zwaait theatraal met twee brieven, een in elke 
hand.

‘Wil je de jouwe nu echt terug?’ vraagt hij met een mon-
kellachje, zijn hoofd schuin, een en al charmeoffensief.

Ik zet me schrap, richt mijn blik op tot ik de zijne vang 
en knik beslist.

Hij slaat zijn ogen neer en overhandigt me het ene vel. 
De eerste veldslag heeft hij verloren. 

Ik neem de brief aan, check in een oogopslag de inhoud 
– mijn hart en ziel op papier – en plooi het blad in zeven 
haasten op voor ik het slordig in mijn broekzak prop – niet 
langer van belang. Hij bestudeert me gefascineerd vanop 
een veilige anderhalve meter afstand, als de hoofdrolspe-
ler in een sappige aflevering van The Jerry Springer Show. 
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‘Wil je de mijne nog?’ vraagt hij in een laatste poging om 
de meubels te redden.

‘Oké, geef maar.’  Toonloos neem ik de geprinte A4’tjes 
aan.

‘Ga je hem hier lezen?’ Hij poot een tweede stoel in het 
piekfijn gemaaide gazon, netjes in het gelid naast de eer- 
ste. Tuurlijk, kunnen we daarna koffiekletsen en het over 
het weer en de prijs van de tomaten hebben, denk ik sar-
castisch. 

Ik gun hem niet meer dan een gortdroog: ‘Ik lees hem 
daar wel’, waarop ik naar de voorkant van het huis stap, 
met een afwerend handgebaar naar zijn ter plaatse trap-
pelende meter negentig. Talk to the hand, man. 

‘Het zal wel niet zijn waar je op hoopt...’ roept hij me nog  
na, ongetwijfeld balend dat hij iets van het dramatische 
schouwspel moet missen. 

Met zijn brandende blik in mijn rug draai ik de hoek om, 
veilig uit het zicht. In een minuut scan ik zijn brief. Ik lees 
een standaard it’s not you, it’s me-verhaal dat voortborduurt 
op zijn eerdere leugens. Hol, banaal, een ‘arme ik’-versie van 
de feiten, waarin het allemaal om hem draait en ik moet 
onthouden dat het fun was. Ik weet genoeg en prop zijn 
brief in mijn andere broekzak. Daar en dan neem ik een 
besluit en stap de oprit af, de straat en zijn leven uit. 

Vijf minuten later bel ik Liddy vanop mijn fiets.
‘Liddy, I took my power back’, zeg ik en druk af.
Mijn gsm piept. Hij is het.
‘Alles oké?’
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