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!  maandag 13 november

10.15 uur. Studio van Sit Up Britain. Net op mijn 
werk gearriveerd. Ik kan dit niet. Ik kan absoluut geen 
hele dag werken met de volgende dingen in mijn lijf:

1) Steeds groter wordende baby die gebakken aard-
appels, kaas, augurken en – ineens – wodka wil.

2) Volledig verward en gebroken hart. Waarom 
heeft Mark me die brief geschreven? Terwijl het 
er juist allemaal zo lieflijk aan toeging toen we in 
de auto terug van Grafton Underwood zaten? 
Waarom? Wat is er gebeurd? Waarom reageert 
hij niet op mijn sms’jes? Misschien vindt hij me 
echt een ordinaire slet en herinnert Daniel hem 
aan het deel van mij dat hij niet leuk vindt.

Onder mijn bureau stiekem Tom gefacetimed.
 ‘Je bent niet ordinair en je bent geen slet,’ zei Tom op 
FaceTime. ‘Je bent een succesvolle nieuwsproducer 
en je leeft zo ongeveer als een non. Je moet even een 
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spelletje Maar... tenminste doen. Weet je nog? Wat je 
hebt voorgedaan toen ik werd gekweld door Pretenti-
euze Jerome? Maar... tenminste? Maar... ik heb ten-
minste nog dit of dat. Voelt dat beter?’
 ‘Ja! Ja!’ zei ik, en ik voelde me helemaal opgefleurd. 
‘Dank je, Tom.’
 Klikte FaceTime uit.
 FaceTime sprong weer tevoorschijn: Tom.
 ‘Bridge, dat je het even weet: je kunt beter geen men-
sen facetimen vanuit die hoek.’
 Tom verdween en plopte vervolgens weer in beeld: 
‘Ben ik een vreselijk mens?’
 ‘Bridget, ga eens wat doen,’ zei Richard Finch, die 
langs mijn bureau kwam lopen en naar mijn borsten 
gluurde.
 Stuurde snel een sms naar Tom: ‘Nee, goed mens,’ 
waarna ik als een bezetene begon te typen en gecon-
centreerd naar het beeldscherm tuurde. Het leek net 
of ik heel hard aan het werk was.

MAAR...
Ik krijg tenminste wel een baby.
Het kan tenminste nog wel goed komen met Mark. 
Misschien is het gewoon een tijdelijke terugslag.
Daniel is tenminste nog in beeld, dus ik heb ten minste 
nog één vader.
Daniel lijkt tenminste misschien te kunnen verande-
ren.
Ik heb tenminste wel een eigen appartement.
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Ik heb tenminste wel een eigen auto.
Ik heb tenminste wel een geweldige vader.
Ik hoop tenminste nog dat mama misschien verandert 
en blij wordt over de baby in plaats van te obsederen 
over dat bezoekje van de koningin.
Ik word tenminste wel omringd door vrienden, zowel 
Vrijgezellen als Zelfgenoegzame Getrouwden, en dat 
op een manier dat het net voelt als een grote familie in 
een derdewereldland.
Ik heb tenminste wel een geweldige baan waar nie-
mand, behalve Miranda, nog weet dat ik zwanger ben.

‘Ze zijn echt gigantisch,’ klonk het harde gefluister 
achter me.
 ‘Yo, bro. Ze zijn helemaal goed.’
 ‘Kijk dan, Jordan. Vanuit deze hoek gezien schurkte 
de schreef van de p van Sit Up Britain net tegen de B, 
maar nu gaat hij er dwars overheen.’
 ‘Yo, dat is ziek, bro.’
 ‘Ze zijn echt fucking gigan...’
 ‘Yo, bro. Echt helemaal goed, bro.’
 Ik draaide een pirouette. Richard Finch stond met 
een van de jongelui met een knotje te fluisteren.
 ‘Waar hebben jullie het over?’
 ‘Niets.’
 ‘Richard. Ik weet zeker dat jullie het over mijn bor-
sten hadden.’
 ‘Helemaal niet!’
 ‘Wel waar!’
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 ‘Niet waar!’
 ‘Dat is seksistisch. Dat is seksuele intimidatie.’
 ‘Ik had het over een natuurverschijnsel,’ zei Richard. 
‘Als jij een dubbeldekkerbus zou zien die ineens twee 
keer zo groot was, zou je er toch ook iets over zeg-
gen?’
 ‘Ik ben geen bus, ik ben een mens. Hoe dan ook, als je 
me even wilt excuseren; ik moet plassen.’
 Richard Finch ervoer ineens zo’n extreem zeldzaam 
moment waarop er een heuse gedachte door zijn hoofd 
ging.
 ‘Ben je ZWANGER?’ riep hij.
 Het was oorverdovend stil. Draaide me om en zag dat 
iedereen naar Peri Campos staarde, die net binnen was 
komen lopen.
 Het was allemaal te veel. De baby braakte in protest 
zijn cappuccino en zijn aardappel met kaas uit en ik 
kotste waar iedereen bij was in de prullenbak.

20.00 uur. Thuis. Deze mensen zijn ontslagen in de 
‘snoeiactie’ van Peri Campos:
 June van de receptie (zeventien jaar bij Sit Up Bri-
tain).
 Harry de chauffeur (achttien jaar bij Sit Up Britain).
 Julian de floormanager. Ja, die bleef maar vergeten 
ons allemaal te vertellen dat we in de lucht waren en 
kon ‘camera rechts’ en ‘camera links’ niet uit elkaar 
houden, maar hij heeft wel twintig jaar zijn best ge-
daan het te leren.
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 Toen we de bijeenkomst verlieten, riep Peri Campos 
me bij zich.
 ‘HRM maakt regelmatig mee dat werknemers zwanger 
raken als hun baan op het spel staat. Hoewel medewer-
kers wier baan op het spel staat over het algemeen te 
oud zijn om zwanger te worden. Hoe dan ook: als je 
maar niet denkt dat je nu overal mee wegkomt.’
 Ze draaide zich terug om naar de ruimte. ‘Yo! Jullie 
daar! Nog één ding! We beginnen ’s ochtends voortaan 
een uur eerder.’
 Nou ja zeg! Iedereen weet dat mensen in de media 
laat moeten beginnen omdat ze zo artistiek en creatief 
zijn. Ik heb net de echo vrijdag om acht uur gezet zodat 
ik om elf uur op mijn werk kan zijn.

Ach, het komt heus wel goed. Ik zorg dat ik er om half-
tien ben. Zo vroeg ben ik nog nooit begonnen met wer-
ken!

!  woensdag 15 november

Aantal sms’jes aan Mark: 7. Aantal antwoorden van 
Mark: 0.
 Net Marks kantoor gebeld. Kreeg zijn assistent uit 
Oxbridge: Freddo.
 ‘Eeeh,’ zei Freddy met zijn lage tenorstem. ‘Eeeh. Die 
is een paar weken niet op kantoor. Hij is van de radar.’
 ‘Is hij naar een gevaarlijke plek?’
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 ‘Nee, gewoon, eeeh, van de radar. Doei.’
 Wat gek. O. Een sms.

Daniel hufter negeren

Helemaal klaar voor de echo morgen, 

Jones? Zin om te kijken hoe het met ons 

sneltreintje gaat?

Nou, zo te zien ga ik weer alleen met Daniel. Die weet 
het tenminste nog. Misschien is hij veranderd.

!  donderdag 16 november

08.00 uur. Wachtkamer in het ziekenhuis. Geen Da-
niel.
 08.10 uur. Nog steeds geen Daniel. O god o god o 
god. Ik moet over vijfenvijftig minuten op mijn werk 
zijn. Peri Campos gaat me vermoorden en vervolgens 
opeten.
 08.20 uur. De receptioniste zei net: ‘Als je nu niet 
naar binnen gaat, vervalt je afspraak.’

Was net mijn tassen bijeen aan het rapen toen Daniel 
binnen kwam rennen met zwaar onweer op zijn ge-
zicht (niet letterlijk natuurlijk, dat zou raar zijn).
 ‘Het verkeer is een ramp, de hele stad staat vast. Waar-
om heb je zo’n belachelijk vroege afspraak gemaakt,  
Jones? Kom op, dan gaan we. Waar is Darcy?’
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 ‘Die is er niet.’
 Het leek me geen goed idee om Daniel te vertellen 
dat Mark uit beeld was: alsof je probeert op je werk ie-
dereen achter een idee te krijgen en dat iedereen vervol-
gens afhaakt als er één persoon niet meedoet. Mooi dat 
ik het hem niet ga vertellen.
 ‘Geen Darce?’
 ‘Mark komt niet,’ flapte ik eruit. ‘Hij heeft me een 
brief geschreven. Hij wil niet meer meedoen.’
 Er flikkerde een moment triomfantelijkheid in Da-
niels ogen. ‘Dat komt door zijn ego. Het gaat altijd om 
het ego bij mevrouw Darcy.’
 ‘Hoe bedoel je?’
 ‘Niets, niets, maar denk maar aan die zwangerschaps-
cursus.’
 ‘Je had best je excuses kunnen aanbieden,’ zei ik.
 ‘Waarvoor, Jones? Ik heb me kostelijk vermaakt. Ie-
dereen vond het geweldig, behalve mevrouw D. Je 
hoeft er niet mee om te gaan alsof het een executie in 
een smerige gevangenis in Arabië is, hoor.’
 Het vervelende was dat dokter Rawlings werd wegge-
roepen voor een zware bevalling (ik neem aan van een 
baby, niet een of ander probleem waar ze veel moeite 
mee had). Ik merkte tot mijn grote verbazing dat ik ja-
loers was op die andere baby en dokter Rawlings, bijna 
alsof ze vreemdging. En nog erger: we kregen omdat zij 
er niet was een andere echografist toegewezen, een 
man, dus nu had Daniel niemand om mee te flirten. 
Het was net of alle energie uit hem was gestroomd. 
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Zonder Mark om mee te rivaliseren of een vrouw om 
mee te flirten was het net of hij op de automatische pi-
loot stond.
 Ikzelf was ondertussen zo overweldigd door liefde en 
trots nu ik zag hoe mijn heerlijke ventje was gegroeid, 
met zijn ronde hoofdje, kleine neusje en handjes, dat ik 
de tijd totaal vergat.
 ‘Heeelp!’ zei ik toen we weer op straat stonden. ‘Het 
is al kwart over negen. Ik moest een kwartier geleden 
op mijn werk zijn.’
 ‘Oké, oké, rustig maar. Ik zet je wel even af,’ zei Da-
niel, die binnensmonds toevoegde: ‘Maak je maar geen 
zorgen over mijn drukproef en dat ik hem moet corri-
geren. Sit Up Britain heeft natuurlijk absolute priori-
teit.’

De rit kan alleen als intens worden omschreven. Ik pro-
beerde mentaal de klok op het dashboard achteruit te 
laten lopen en de vrachtwagen en fietsen aan de kant 
te duwen met mijn telekinetische krachten terwijl tot 
me doordrong dat het een halfuur na het moment was 
waarop ik achter mijn bureau had moeten zitten. Da-
niel was afgeleid en onrustig, speelde met de knopjes in 
de auto en trapte toen plotseling op de rem, waardoor 
ik bijna weer in zijn auto moest overgeven.
 Toen we bij het gebouw van Sit Up Britain arriveer-
den bleef Daniel met draaiende motor in de auto zit-
ten. ‘Oké, Jones, ik vond het leuk om bij te kletsen.’
 ‘Bij te kletsen?’ vroeg ik.
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 ‘Ik zie je wel weer.’
 ‘Ik zie je wel weer?’
 ‘Jones, wil je niet als een papegaai alles herhalen wat 
ik zeg?’
 ‘Als een papegaai?’
 ‘Jones.’
 ‘Ik snap het gewoon niet. We zijn net samen naar een 
echo geweest en nu zeg je “leuk om bij te kletsen” en “ik 
zie je wel weer” alsof we net met elkaar naar bed zijn 
geweest.’
 ‘Zie je nou wel,’ zei Daniel. ‘Vrouwen zijn echt alle-
maal hetzelfde. Dat we samen naar een echo zijn ge-
weest betekent niet dat we een relatie hebben. Dat be-
tekent niet dat het allemaal ineens serieus is en dat we 
een kind moeten krijgen.’
 ‘Maar we krijgen al een kind. Daarom zijn we naar 
die echo geweest.’
 ‘Nee, Jones,’ zei hij. ‘Jij krijgt een kind.’
 Ik bleef als verlamd zitten.
 ‘Sorry hoor,’ zei hij. ‘Luister. Ik geloof niet dat ik dit 
kan. Volgens mij heb ik het gewoon niet in huis om dit 
te kunnen.’
 ‘En als hij nou van jou blijkt te zijn?’
 ‘Dan zou ik het misschien kunnen proberen.’
 ‘En als hij niet van jou is?’
 ‘Dat zou alles veranderen. Sorry hoor. Nou zeg, je 
hoeft me niet zo aan te kijken, Jones. Het punt is dat als 
we het van achteren zouden hebben gedaan zoals ik 
wilde, dit allemaal nooit zou zijn gebeurd.’
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 ‘Daniel,’ zei ik terwijl ik uitstapte, ‘steek hem vooral 
lekker in je eigen kont. En als ik moest kiezen of ik de 
baby met jou of met Peri Campos zou moeten opvoe-
den, zou ik voor Peri Campos kiezen.’

Ik haastte me meer dan veel te laat en helemaal over 
mijn toeren vanwege Daniel naar de zevende verdie-
ping, waar ik een stapel papieren uit een bak griste, die 
ik voor mijn buik hield – gewoon om de plezierige in-
druk te wekken dat ik net even wat documenten was 
gaan scannen en helemaal niet te laat of zwanger was – 
terwijl ik nonchalant het kantoor binnenliep. Waar Pe-
ri Campos midden in een toespraak voor al het perso-
neel van Sit Up Britain was.
 ‘Het is nat, doorzichtig, en als we het niet zouden 
hebben, zouden we STERVEN! Water!’ schreeuwde ze 
terwijl ze heen en weer paradeerde voor een smart-
board en de jongelui met knotje vooraan op het puntje 
van hun stoel zaten en de oude garde mokkend achter-
in hing.
 ‘Bridget, je bent vijfendertig minuten te laat, achter-
haald en saai. Sit Up Britain is achterhaald en saai. De 
staf is achterhaald en saai. De inhoud is achterhaald en 
saai. We hebben behoefte aan spanning, we hebben 
behoefte aan actie, we hebben behoefte aan suspense. 
Ze zijn klein, ze zijn woest en sterk, het zijn potentiële 
moordenaars en JE HELE HUIS ZIT ER VOL MEE! Nou?’ Ze 
keek verwachtingsvol om zich heen.
 ‘Mieren!’ zei Jordan.
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 ‘Stofzuigers!’ zei Richard Finch.
 ‘Vibrators?’ opperde Miranda, waarop ik begon te 
proesten van het lachen.
 ‘Batterijen,’ zei Peri Campos droogjes, ‘voor degenen 
die enige vorm van stevige grip op het laatste nieuws 
hebben. Bridget: maandagochtend negen uur in mijn 
kantoor. En dan bedoel ik negen uur en niet drie uur 
’s middags. Op tijd.’
 ‘Het zal niet meer gebeuren, dat beloof ik.’
 ‘Beloftes! Ik ben zo gek op dat woord; het levert zo 
lekker veel gespreksstof.’
 ‘Ontsla haar alsjeblieft niet,’ zei Richard Finch ter-
wijl hij mij aankeek en geluidloos sprak: ‘Ben je gek ge-
worden?’

!  vrijdag 17 november

20.30 uur. Thuis. Heb het gevoel alsof het noodlot 
gaat toeslaan. Word binnenkort ontslagen, beide va-
ders haten me, alles is een puinhoop, het is vrijdag-
avond en ik ben helemaal alleen. Alleeeeen!

MAAR...
Ik krijg tenminste wel een baby.
Het kan tenminste nog wel goed komen met Mark. 
Misschien is het gewoon een tijdelijke terugslag.
Daniel is tenminste nog in beeld, dus ik heb ten minste 
nog één vader.
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Daniel lijkt tenminste misschien te kunnen verande-
ren.
Ik heb tenminste wel een eigen appartement.
Ik heb tenminste wel een eigen auto.
Ik heb tenminste wel een geweldige vader.
Ik hoop tenminste nog dat mama misschien verandert 
en blij wordt over de baby in plaats van te obsederen 
over dat bezoekje van de koningin.
Ik word tenminste wel omringd door vrienden, zowel 
Vrijgezellen als Zelfgenoegzame Getrouwden, en dat 
op een manier dat het net voelt als een grote familie in 
een derdewereldland.
Ik heb tenminste wel een geweldige baan (hoelang 
nog?) waar niemand, behalve Miranda, nog weet dat ik 
zwanger ben.

Maar... Ik heb tenminste wel vrienden. Vrijgezellen 
om lol mee te maken en mee te lachen. Er is geen en-
kele aanleiding om in zelfmedelijden te gaan zwelgen. 
Ik bel Shazzer gewoon.

21.00 uur. Gesprek met Shazzer was erg teleurstellend.
 ‘Shaz? Met Bridget. Gaan Tom en jij vanavond uit?’
 Er viel een stilte aan de andere kant: dezelfde stilte 
die ik vroeger uitzond als Magda belde om te vragen of 
ze met ons mee uit mocht en probeerde, ontzettend 
Zelfgenoegzaam Getrouwd en totaal zinloos, om mee 
te doen met onze losbandige Vrijgezellenlol.
 ‘Het probleem issss’ – zo te horen was ze stomdron-
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ken – ‘we zzzzitten in Hackney en het issss hier een 
beetje... krankzinnig?’
 Ik beet op mijn onderlip en voelde tranen achter 
mijn oogleden prikken. Ze hadden me niet eens mee-
gevraagd! Ik ben geen Vrijgezel meer. En ook geen 
Zelfgenoegzame Getrouwde. Ik ben een rariteit!
 ‘Bridge? Wat is er? Ben je er nog?’
 ‘Waarom hebben jullie me niet meegevraagd?’
 ‘Eh... nou, eh, omdat het hier nogal een beschonken 
toestand is, en een beetje krankzinnig, en eh, in jouw...’
 ‘In mijn toestand?’
 Ik hoorde rumoer op de achtergrond. Tom kwam aan 
de telefoon. Hij was nog zwaarder bezopen dan Shaz.
 ‘Het is een beetje een wanorde,’ zei hij. ‘Miranda is 
op een of andere...’
 Wat? Is Miranda ook mee zonder mij uit te nodigen?

22.00 uur. Als je je eenzaam en alleen voelt is het de 
kunst om contact te maken met mensen, toch?
 22.05 uur. Ga contact maken middels sms.
 22.15 uur. Dit heb ik ge-sms’t:

Magda, ik voel me vreselijk eenzaam en 

alleen. Ik kan niet langer een 

Vrijgezellenleven leiden. Ik heb de 

steun van mijn Zelfgenoegzame Getrouwde 

vriendinnen nodig om me door deze 

moeilijke periode te helpen.
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Shazzer, ik voel me vreselijk eenzaam en 

alleen. Hoewel ik zwanger ben, ben ik 

geen Zelfgenoegzame Moeder en heb ik de 

steun van mijn vrijgezelle vrienden 

nodig om me door deze moeilijke periode 

te helpen.

Mama, ik voel me vreselijk eenzaam en 

alleen. Ik kan dit niet aan zonder de 

steun van mijn lieve, lieve moeder. Ik 

heb de steun van mijn moeder nodig om me 

door deze moeilijke periode te helpen.

Mark, ik voel me vreselijk eenzaam en 

alleen. Ik kan deze moeilijke periode 

niet aan zonder de steun van mijn lieve, 

lieve Mark. Ik heb jouw steun nodig om me 

door deze moeilijke periode te helpen.

Daniel, ik voel me vreselijk eenzaam en 

alleen...

En toen ben ik in slaap gevallen.

!  zaterdag 18 november

11 uur. Thuis. Heeelp! Wakker geschrokken door aan-
houdend getingel en gepiep. Verward onder dekbed op 
zoek gegaan naar bron.
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