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Londen, nu

Laurie Vale had een prima intuïtie, maar toch duurde het even
voor ze zichzelf toe durfde te geven dat dit, haar eerste eigen ex-
positie in meer dan tien jaar, weleens een succes zou kunnen
worden. Ze had zich even met een glas champagne in een hoekje
van de Londense kunstgalerie teruggetrokken en liet haar blik
over haar gasten dwalen, die door de felverlichte ruimte slenter-
den en de doeken bewonderden die ze zo zorgvuldig aan de pas
gewitte bakstenen muren had gehangen. Ze was te moe om echt
opgewonden te zijn, maar toch, het aanzwellende geroezemoes
van kunstzinnig gebabbel en het regelmatige tikken van naald-
hakken op de gladde houten vloer gaven haar een tevreden ge-
voel. Op de achtergrond klonk vrolijke Cubaanse salsamuziek en
ergens barstte iemand in lachen uit.

Zoals altijd kwam Roz, Lauries agent, precies toen het gezellig
werd binnenvallen. Ze zwaaide vanuit de deuropening voor ze
met snelle stappen of Laurie af liep. Ze droeg hoge laarzen en
een enkellange jas van schapenvacht, waarop geen spoor van de
miezerige februariregen buiten te bekennen was.

‘Fantastische opkomst,’ riep Roz uitbundig, terwijl ze Laurie
een grote bos roze rozen overhandigde. Boven Laurie uittore-
nend wurmde ze zich uit haar jas, waaronder een extreem kort
zwart jurkje te voorschijn kwam. ‘De taxichauffeur raakte hele-
maal de weg kwijt. Is dit echt al East End?’

‘Meer kon ik niet betalen,’ zei Laurie verontschuldigend. Met
de rozen en Roz’ enorme jas in haar armen kuste ze haar op haar
wangen. ‘Brick Lane is om de hoek... echt waar.’

Roz griste een glas champagne van een blad en nam meteen de
gelegenheid te baat om de ober van top tot teen op te nemen.



8

‘Nou ja. Het maakt ook niet uit. Er zijn zeker vijftig mensen.
Goed gedaan, hoor.’

‘Dank je, maar ik heb het gevoel dat ik in Candid Camera zit,’
bekende Laurie. ‘Ik denk steeds dat er straks iemand begint te
roepen dat het een grap is.’

‘Doe niet zo raar. Je hebt dit helemaal zelf gedaan, hoor. Al iets
verkocht?’

‘Een paar bijna,’ zei Laurie, die om zich heen keek of ze de
bloemen en Roz’ jas ergens kwijt kon. ‘Zie je die vent in dat
tweedjasje?’ Ze wees naar de andere kant van de ruimte, waar een
man met zijn wijsvinger tegen zijn lippen stond te tikken en iets
zei tegen een andere koper, die Laurie nu voor het eerst zag. ‘Hij
heeft belangstelling voor de grote zonsondergang, voor een of
andere chique club in Soho.’ Laurie knikte in de richting van het
gigantische rood met oranje doek, dat bijna een hele muur in
beslag nam. ‘Misschien heb ik het te duur gemaakt.’

‘Geen korting geven, hoor,’ raadde Roz haar aan. ‘Hou je poot
stijf.’ Roz keek met glinsterende ogen om zich heen. Ze was dol
op dit soort bijeenkomsten. ‘Waar is je toy boy?’

Toy boy was niet bepaald het juiste woord voor James. ‘Hij is
achtentwintig, hoor. Dat is oud voor jouw doen,’ protesteerde
Laurie.

‘Maar jong voor jouw doen,’ zei Roz, tellend op haar lange
vingers. ‘Zes jaar.’

‘Vijfeneenhalf.’
‘Maar heb ik je niet altijd al gezegd dat jongere mannen hét

helemaal zijn?’ zei Roz triomfantelijk. ‘En James is goddelijk, bof-
kont die je bent. Ik wil wedden dat hij een groot uithoudingsver-
mogen heeft...’

Laurie schudde haar hoofd. Ze liet zich niet verleiden tot een
gesprek over haar seksleven, al was het Roz’ favoriete onderwerp.

‘Hoe dan ook, hij is een heel stuk beter dan je-weet-wel,’ ver-
volgde Roz. ‘Godzijdank heb je die eindelijk uit je hoofd gezet.’

Laurie verwaardigde zich niet antwoord te geven op Roz’ op-
merkingen. Ze wist dat ze haar op haar manier alleen maar pro-
beerde te steunen. Misschien dacht Roz dat er genoeg tijd ver-
streken was sinds hun noodlottige vakantie en dat ze nu wel eer-
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lijk kon zijn. Het was tenslotte al drie jaar geleden dat hun
groepsvakantie voor Laurie geëindigd was met die rampzalige
romance. Maar het had die volle drie jaar geduurd voor Laurie er
zelfs maar over had willen denken om met iemand anders een
relatie te beginnen, en wat Roz ook dacht, Laurie wilde het nog
niet horen. Vooral vanavond niet. Niet nu alles juist zo goed
ging.

‘Hé, ik moet die bloemen in het water zetten en weer aan het
werk,’ zei Laurie. ‘Bedankt voor het versturen van de uitnodigin-
gen en zo. Je hebt zo veel gedaan. Iedereen heeft veel gedaan –
Janey met deze ruimte, Toby met de wijn, en Heathers bureau
heeft me de obers zelfs voor niets verhuurd. Je weet wel, morele
steun. Ik stel ’t erg op prijs.’

‘Vrienden, schat – wij zijn de nieuwe families,’ zei Roz. Ze
sloeg een arm om Laurie heen en kneep haar even zachtjes voor
ze naar Janey en Heather aan de andere kant van de ruimte
zwaaide.

Boven in het kleine keukentje vulde Laurie een plastic bekertje
met water en haalde eens diep adem. Wat mankeerde haar toch?
Waarom voelde ze zich zo benauwd tussen al die mensen bene-
den? Terwijl zo veel van haar vrienden gekomen waren om haar
een hart onder de riem te steken. Misschien voelde ze zich zo
onzeker omdat ze zo lang alleen gewerkt had en nu opeens voor
haar publiek te kijk stond.

Had ze nu haar vader maar gevraagd om te komen, in plaats
van hem expres af te remmen. Waarom had ze dat eigenlijk ge-
daan? Omdat ze alleen aan zichzelf dacht en geen zin had om
hem bezig te houden? Omdat ze zich ervoor geneerde dat hij zo
gewoon was? Of gewoon omdat het, als hij hier in zijn eentje ver-
scheen, te pijnlijk zou zijn dat haar moeder er niet bij was en ze
hem wilde behoeden voor goedbedoelde vragen over zijn verlies?

Laurie dronk een paar slokken water en voelde zich schuldig.
Ze wist hoeveel deze avond voor haar moeder betekend zou heb-
ben. En als ze heel eerlijk was wist ze ook dat ze niet treurde om
Jean Vale, de vrouw die bijna een jaar geleden eindelijk was ge-
storven, nadat ze lange tijd in een eigen schemerwereldje geleefd
had. Laurie treurde om het ideaal dat ze nooit gekend had. Wie
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ze eigenlijk miste was de welgevormde fantasiemoeder die van-
avond hier geweest zou zijn, mooi en elegant en geliefd bij al
haar vrienden. Ze miste de vrouw die Laurie in het openbaar
omhelsd zou hebben, die haar aangemoedigd zou hebben en ver-
trouwen gegeven, die een schilderij van haar gekocht zou hebben
en anderen op vriendelijke toon opdracht zou hebben gegeven
haar voorbeeld te volgen.

Maar zo was Jean Vale niet. Misschien zou ze zo geweest zijn
als ze niet jaren ziek was geweest en van binnenuit langzaam
weggerot was, tot het bijna onverdraaglijk was om bij haar in de
buurt te zijn. Laurie gooide de rest van het water weg. Ze had
meer moeite moeten doen. Zij had zelf de last op zich moeten
nemen in plaats van haar vader voor haar moeder te laten zorgen
en, aan het eind, bij haar bed in het verpleeghuis de wacht moe-
ten houden.

Ze wist dat zijn strenge besluit dat zij verder moest met haar
leven, zonder zich druk te maken over de verzorging van haar
moeder, uit liefde genomen was, maar toch – Laurie voelde het
als een afwijzing. Het gaf haar het gevoel dat ze op afstand werd
gehouden, alsof ze beschermd werd tegen iets waartegen ze niet
beschermd hoefde te worden. Het was hetzelfde gevoel dat ze had
toen haar ouders haar op haar elfde naar kostschool stuurden.

Laurie zuchtte. Het zou allemaal een stuk gemakkelijker zijn
als ze broers en zusjes had met wie ze haar verdriet kon delen,
maar ze was altijd moederziel alleen geweest. Het had echter wei-
nig zin om in zelfmedelijden te zwelgen of te wensen dat het alle-
maal anders gegaan was. Ze had haar vrienden en ze had haar
onafhankelijkheid. En misschien had Roz wel gelijk. Misschien
waren vrienden zelfs beter dan familie.

Laurie staarde naar de roze rozen in de wasbak. Ze mocht haar
vrienden niet teleurstellen. Ze riep nu al tijden dat ze nog één
keer zou proberen om van haar kunst te leven, en nu had ze de
kans de hele wereld te laten zien dat ze een echte kunstenaar was.
Ze mocht het niet verknallen.

Laurie had geen idee hoe laat het was toen James haar de volgen-
de ochtend wakker maakte, maar toen ze langzaam bijkwam uit
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een onrustige, van alcohol doordrenkte slaap, voelde ze dat haar
dijen geliefkoosd werden. Ze grinnikte en strekte zich loom uit
naar James’ tong onder de dekens.

Laurie zuchtte. Ondanks haar hoofdpijn raakte ze opgewon-
den. Ze vroeg zich af op hoeveel vrouwen James Cadogan deze
wake-up call geoefend had, maar eigenlijk kon het haar niet sche-
len. In de drie maanden dat ze nu samen waren, had ze hem ex-
pres nooit naar zijn vroegere liefdesleven gevraagd. En belangrij-
ker nog, hij had niet naar dat van haar gevraagd. Ze was vastbe-
sloten dit een ballastvrije relatie te laten zijn – en tot nu toe werk-
te dat prima.

‘Goeiemorgen,’ zei hij, toen hij tien minuten later naar adem
snakkend de dekens van zich af gooide. Laurie liet zich met een
bevredigde zucht achterover zakken. Hij ademde tevreden uit
terwijl hij zijn hoofd op het kussen naast haar legde.

‘Jezus, wat heb ik een dorst!’ zei hij. Hij schoot weer overeind
en krabde in zijn dikke zwarte haar, zodat het nog woester om-
hoog kwam te staan. In een tel had hij de dekens teruggeslagen
en stond hij op het schapenvel naast zijn bed.

Laurie barstte in lachen uit, ze kon er niets aan doen.
‘Wat?’ Hij keek grijnzend over zijn schouder.
Ze schudde haar hoofd. Ze kon hem onmogelijk uitleggen wat

ze zo grappig aan hem vond. Waarom ze zijn gebrek aan ernst zo
verfrissend vond. Ze ging rechtop zitten en trok haar knieën op
onder de dekens. Ze vond zijn houding ten opzichte van seks
leuk, besefte ze. Ze vond het leuk dat het voor hem nooit meer
was dan een van zijn – of in dit geval haar – lichamelijke behoef-
ten die bevredigd dienden te worden. Ondanks zijn trendy kleren
en kapsel en zijn succesvolle carrière als muziekproducer, was
James in zijn hart niet minder primitief dan een holbewoner. Nu
hij de ene behoefte had bevredigd, ging hij door met de volgende.
En die volgende was drinken.

Ze keek naar zijn strakke billen, terwijl hij zijn weg zocht door
zijn rommelige slaapkamer. Hij leek volkomen op zijn gemak
met zijn lichaam, alsof zijn slanke bouw, zijn lange, stevige benen
en zijn gespierde maar niet al te brede borst de normaalste zaak
van de wereld waren. Waarschijnlijk dacht hij er geen seconde
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aan wat een geluk hij had dat hij er zo goed uitzag, en Laurie
vond het leuk dat ijdelheid hem volkomen vreemd was.

Onmiddellijk riep ze zichzelf tot de orde. Ze had gezworen dit
niet te doen. Ze moest James of haar gevoelens voor hem niet
gaan analyseren, ze moest niet bedenken wat ze wel of niet leuk
aan hem vond, anders liep het straks nog helemaal mis. Ze richt-
te haar aandacht weer op het heden en probeerde uit te dokteren
hoe ze in James’ bed terechtgekomen was.

Ze herinnerde zich weer dat hij haar om vier uur ’s nachts in
een taxi gewerkt had, na een kop koffie en bagels in Brick Lane.
Na de expositie was ze te dronken en te moe geweest om te pro-
testeren, maar nu wilde ze dat ze haar hoofd er beter bij gehou-
den had. Niet dat ze niet graag met James naar bed ging, maar ze
deed het liever bij haar thuis.

Ze wist dat ze een snob was en James had inderdaad de groot-
ste kamer van zijn huis, maar toch, het geheel maakte zo’n stu-
dentikoze indruk, met al die andere bewoners die James zonder
enige vorm van ballotage om zich heen verzameld had. Op dit
moment hoorde ze het vage plok-plok van iemand die een ver-
dieping hoger op een bongo zat te spelen.

James’ slaapkamer lag op de begane grond. Hij was groot en
ruim en helemaal wit geschilderd, inclusief de houten vloer, maar
wel met grote haast, zodat het er ongelijkmatig en streperig uit-
zag, als een krijttekening op een kinderschoolbord. Aan één kant
zat een gigantisch raam, met gordijnen die Laurie nog nooit open
had gezien. Eronder stond een doorgezakt bureau vol kabels en
computers, tegen de muur een elektrische gitaar. Overal lagen
wankele stapels cd’s en banden, terwijl een afschuwelijke witte
linnenkast en een even afschuwelijke ladenkast, met kleren die er
aan alle kanten uitpuilden, de rest van de muren in beslag na-
men. In een hoek stond een levensgrote kartonnen Elvis in zijn
Vegas-tijd, die ’s nachts fallische schaduwen op het plafond
wierp.

De rest van de kamer werd in beslag genomen door het enor-
me bed waar Laurie nu in zat, te midden van stapels boeken en
tijdschriften, vieze sokken en drie lavalampen, met was die in
vreemde foetusachtige vormen door het water zweefde.
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James kwam terug met een fles Evian, die hij in de hoek naast
de stereo gevonden had.

‘Ook wat?’ vroeg hij toen hij een slok genomen had. Hij zwaai-
de met de fles naar Laurie.

‘Hoe oud is het?’ vroeg ze. Het was eigenlijk wel grappig dat
ze het volkomen acceptabel vond om lichaamssappen met James
uit te wisselen, maar geen fles muf water van hem wilde aanne-
men.

James nam nog een flinke slok en keek naar het etiket op de
fles, alsof hij dacht dat daar een oogstjaar op zou staan. ‘Geen
idee,’ zei hij. ‘Niet ouder dan een paar maanden.’

Hij bewoog zijn dikke wenkbrauwen op en neer, alsof hij haar
uitdaagde de fles aan te nemen, maar ze schudde haar hoofd.
James haalde zijn schouders op en kroop weer onder de dekens.
Hij drukte haar dicht tegen zich aan. Zijn voeten voelden ijskoud
aan tegen Lauries benen.

‘En, Crea-Bea. Hoe is het met je kater?’ vroeg hij, terwijl hij
haar knuffelde.

‘Was daar nou niet over begonnen,’ zei ze, want meteen begon
haar hoofd te bonzen. Ze boog zich over hem heen om toch
maar de fles water te pakken. Intussen wierp ze een blik op het
kleine reiswekkertje op de grond. ‘O, shit.’ Ze liet zich op James’
gladde borst vallen.

‘Wat is er?’
‘Ik zou met Tamsin ontbijten.’
‘Tamsin... Tamsin?’ James was duidelijk op zoek naar het ge-

zicht dat bij de naam hoorde.
‘Mijn huisgenote,’ zei Laurie met een lijdzame glimlach. Zij

kende wel al zijn vrienden.
‘O, ja... blond.’
Laurie rolde met haar ogen. ‘We hebben vanochtend afgespro-

ken. Ik moet naar huis om te douchen.’
‘Niet weggaan,’ mompelde James slaperig, en hij trok haar

weer onder de dekens. ‘Je kunt toch ook hier douchen?’
‘In jouw badkamer?’
‘Wat mankeert daaraan?’
‘Ik ben meer op comfort gesteld dan jij, laten we het daar maar
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op houden. Heeft met leeftijd te maken. Maar je kunt best mee,
als je wilt. Dan kunnen we...’

Maar James had zijn ogen alweer dicht en trok de dekens op
onder zijn kin. Laurie stapte uit bed en trok haar kleren van gis-
teravond aan. Ze stonken naar rook.

‘Ik zie je wel weer, slaapkop,’ fluisterde ze. Ze woelde door zijn
haar en gaf hem een kus op zijn voorhoofd. ‘Bel maar als je weer
bij bewustzijn bent.’

Laurie had bewondering voor Tamsin. Dat was al zo sinds ze op
school vriendinnen geworden waren en samen rookten, poëzie
lazen, hun nagels zwart lakten en achter ongeschikte jongens aan
zaten. Sindsdien was Tamsin veel radicaler een andere richting in
geslagen dan Laurie. Ze had een indrukwekkende baan als juriste,
waarvoor ze de hele wereld rond vloog – eerste klas. Ze had zelfs
een knappe piloot als vriendje.

Het was tengere, blonde Tamsin die, gekleed in een blauwe
kasjmier trui en met gouden sieraden om, een paar uur later met
Laurie in hun favoriete café aan Borough Market zat voor een
nabespreking van de expositie. Laurie had inmiddels een met verf
besmeurde spijkerbroek aan. Ze droeg geen make-up en haar
natte haar zat weggestopt onder een wollen muts.

‘Ik bedoel, er waren best veel mensen, maar niemand wapper-
de met zijn chequeboek, behalve dan die vent van de zonsonder-
gang,’ verklaarde Laurie. ‘Maar dat kwam ook alleen maar door
Roz,’ voegde ze eraan toe, waarna ze hangend over het tafeltje de
hele avond navertelde.

‘Ik wou dat ik erbij geweest was,’ mompelde Tamsin voor de
derde keer.

‘Zeg dat toch niet steeds.’ Laurie legde een hand op Tamsins
arm. ‘Jij kon het niet helpen dat die vlucht vertraging had. An-
ders was je gekomen, dat weet ik toch.’

‘Mag ik dan tenminste een schilderij van je kopen, om het
goed te maken?’

‘Die niet zo raar. Het huis hangt toch al vol met mijn schilde-
rijen. Het zou een beetje idioot zijn als je er een kocht.’ Laurie
kwam overeind toen de serveerster hun een grote schaal bana-
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nenpannenkoeken met stroop bracht. ‘Over het huis gesproken,
de douche heeft weer kuren. Als ik geld aan die expositie over-
houd – áls ik geld aan die expositie overhoud – ga ik denk ik eens
een beetje opknappen, wat zeg je daarvan?’

Tamsin gaf geen antwoord. Zwijgend nam ze een slok van haar
koffie verkeerd. Toen wreef ze met haar vinger over de rand van
de tafel. Laurie, die haar vork al naar haar mond wilde brengen,
ving haar blik. Er was iets in het fijne gezicht van haar vriendin
waardoor ze haar vork weer neerlegde. Ze veegde haar mond af.

‘Oké, vooruit, zeg het maar,’ zei Laurie met een blik op Tam-
sin. Ze zoog aan het rietje in haar verse fruitsmoothie.

‘Wat? O, nee. Er is niets, hoor.’
Laurie zette de smoothie neer. ‘Heeft het iets te maken met

gezagvoerder Mike?’ Laurie zette haar zwaarste stem op en trok
haar kin op haar borst toen ze zijn naam uitsprak. Normaal ge-
sproken kon Tamsin de grap wel waarderen, maar nu lachte ze
niet.

‘We hebben besloten samen te gaan wonen,’ flapte Tamsin er-
uit.

‘Maar... maar ik dacht dat je hem nog maar...’ Laurie bedacht
zich. Ze had willen zeggen: ‘Ik dacht dat je hem nog maar net
kende,’ maar wie gaf haar het recht om te oordelen? Als het lief-
de was, had Tamsin volkomen gelijk dat ze bij hem ging wonen.
Ze glimlachte, richtte zich half op en gebaarde naar Tamsin dat
ze een beetje naar voren moest komen, zodat ze haar over het
tafeltje heen een onhandige knuffel kon geven. ‘Wauw!’ zei ze.

Tamsin beantwoordde haar omhelzing. ‘Ja, gaaf, hè? Ik moet
mezelf steeds even knijpen.’

Laurie ging weer zitten en glimlachte naar haar, maar vanbin-
nen was ze verdrietig. Daar gaat er weer een voor de bijl, dacht
ze. Ze had het met bijna al haar vriendinnen zien gebeuren. In
een mum van tijd kwam er een dure bruiloft en dan een zwan-
gerschap en een baby en binnen een jaar zou Laurie niets meer
met haar gemeen hebben. Ondanks alles wat ze over de expositie
gezegd had, voelde Laurie zich nu onzekerder dan ooit.

‘Nou...’ zei ze met een weifelende blik op haar bord. Ze had
opeens geen trek meer.
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‘Het zal allemaal wel een beetje anders worden,’ zei Tamsin
opgewekt, waarna ze uitgebreid uit de doeken deed hoe Mike
haar zijn romantische voorstel om te gaan samenwonen voorge-
legd had in de cockpit van zijn 747, terwijl ze over de Alpen vlo-
gen.

Maar Laurie was in gedachten al veel verder. Tamsin en zij
hadden hun piepkleine flatje bijna tien jaar geleden gekocht. Sa-
men een hypotheek nemen had destijds een stuk veiliger geleken
dan in zee gaan met de vriendjes die ze op dat moment hadden.
De flat was heel goedkoop geweest, dus ze hadden weinig risico
gelopen en al die jaren had de situatie hun allebei uitstekend be-
vallen. En omdat Tamsin steeds vaker op reis was, had Laurie de
flat de laatste tijd min of meer voor zichzelf gehad. Het idee dat
ze een nieuwe huisgenoot moest zoeken, vervulde haar met
angst.

‘En, wat zijn jullie nu van plan?’ Laurie zette haar vriendin
zachtjes met beide benen op de grond.

‘Nou, we dachten zo... Ik weet dat je krap bij kas zit. En ik
dacht... Mike en ik dachten dat we samen in de flat konden gaan
wonen. Maar jij kunt ook mij uitkopen?’ vervolgde Tamsin snel.
‘Als je wilt. Dan kopen Mike en ik iets anders en hou jij de flat.’

Tamsin voelde zich duidelijk schuldig. Ze bloosde hevig. Lau-
rie staarde naar haar, maar Tamsin ontweek haar blik. Ze wisten
allebei dat het volstrekt uitgesloten was dat Laurie Tamsin uit-
kocht.

‘Het punt is, Laurie, dat het nu goed gaat met je kunst en,
nou... Ik heb een hele tijd gewacht tot jij...’

‘Tot ik wat?’
‘Je weet wel... tot je je weer wat stabieler voelde.’
Laurie was sprakeloos. Ze had het gevoel dat ze gedumpt werd

door iemand die ze als een goede vriendin beschouwde. Erger
nog, ze geneerde zich opeens voor al die keren dat ze Tamsin in
vertrouwen genomen had. Ze had altijd gedacht dat Tamsin vol
begrip was voor haar verdriet om haar moeder, haar verwarring
als het ging om haar liefdesleven en haar carrière. Nu besefte
Laurie dat ze alleen maar op het juiste moment gewacht had.

‘Het lijkt me het beste dat jij de flat neemt,’ zei Laurie. ‘Als je


