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Ik mis je
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K

at Donovan liet zich van haar vaders oude barkruk glijden en
wilde net O’Malley’s uit lopen toen Stacy zei: ‘Je zult het niet
leuk vinden wat ik heb gedaan.’
Door de toon van haar stem bleef Kat abrupt staan. ‘Wat?’
O’Malley’s was vroeger een ouderwetse smerissenbar. Kats grootvader kwam er. Net als haar vader en al hun collega’s van de New York
Police Department. Tegenwoordig was het een yuppentent, een trendy,
pretentieuze poseursbar, afgeladen met gasten in een sneeuwwit shirt
onder een zwart pak, met een stoppelbaard van twee dagen, zorgvuldig
gecultiveerd om er nonchalant-mannelijk uit te zien. Ze grijnsden veel,
deze doetjes met hun haar vol mousse en perfect in model, en ze bestelden Ketel 1 in plaats van Grey Goose omdat een of andere tv-reclame
hun had verteld dat dát was wat echte mannen dronken.
Stacy keek snel om zich heen in de bar. Ontwijkingsgedrag. Dat beviel Kat niet.
‘Wat heb je gedaan?’ vroeg Kat.
‘Wacht,’ zei Stacy.
‘Wat is er?’
‘Een pb op vijf uur.’
Kat draaide haar hoofd naar rechts om te kijken.
‘Zie je ’m?’ vroeg Stacy.
‘Ja, natuurlijk.’
Wat inrichting betreft was O’Malley’s in de loop der jaren niet echt
veranderd. Goed, de ouderwetse tv’s waren vervangen door een reeks
flatscreens waarop te brede beelden van diverse sportwedstrijden te zien
waren – kon het iemand nog iets schelen hoe de Edmonton Oilers het
deden? –, maar afgezien daarvan had O’Malley’s de smerissenatmosfeer
behouden, en dat was juist wat deze poseurs aantrok, het nep-authentieke, het achterhaalde idee dat er actie en spanning in de lucht hingen,
waardoor de bar een soort Disney World-versie van zichzelf was geworden.
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Kat was de enige smeris die er nog kwam. Alle anderen gingen na hun
dienst meteen naar huis, of naar bijeenkomsten van de aa. Kat kwam
hier om ongestoord op de oude kruk van haar vader te zitten, met de
geesten van vroeger, en vanavond vooral met die van de moord op haar
vader, die haar opnieuw achtervolgden. Ze wilde hier gewoon zijn en
de aanwezigheid van haar vader voelen, om, hoe raar het ook klonk, er
kracht uit te putten.
Maar dat konden de kwezels niet toestaan, of wel soms?
Deze specifieke pb – de afkorting van ‘potentiële boksbal’, ofwel iemand die je graag op zijn gezicht zou willen timmeren – had de klassieke
pb-zonde begaan. Hij droeg een zonnebril. Om elf uur ’s avonds. In een
slecht verlichte bar. Andere pb-zonden waren: een portefeuille die met
een ketting aan je riem vastzat, om je hoofd geknoopte sjaaltjes, zijden
shirts met twee of meer losse knoopjes, een overdaad aan tatoeages, met
name symbolen van stammen of bendes, identificatieplaatjes terwijl je
nooit in dienst had gezeten, en heel grote witte polshorloges.
Zonnebril grijnsde en stak zijn glas naar Kat en Stacy op.
‘Hij valt op ons,’ zei Stacy.
‘Draai er niet omheen. Wat zal ik niet leuk vinden?’
Toen Stacy zich naar haar omdraaide, zag Kat over haar schouder de
teleurstelling van pb’s van veel te dure aftershave glimmende gezicht
druipen. Kat had die blik al ontelbare keren gezien. Mannen vielen op
Stacy. En dat was een understatement. Stacy was angstaanjagend mooi,
op een manier waarvan je knieën tegen elkaar sloegen en alle vaste stoffen – tandglazuur, bot, metaal – smolten als sneeuw voor de zon. Mannen kregen last van slappe knieën en gingen domme dingen zeggen zodra Stacy in hun buurt kwam. Meestal heel domme dingen.
Daarom was het voor Kat eigenlijk niet zo verstandig om op te trekken met iemand die er zo uitzag als Stacy, aangezien de meeste mannen
dachten dat ze geen schijn van kans hadden bij iemand als zij. Dat ze
compleet onbenaderbaar was.
Kat, daarentegen, was dat niet.
Zonnebril richtte zijn blik op Kat en begon aan zijn poging. Het was
niet zozeer lopen wat hij deed; het leek er meer op dat hij door zijn eigen
slijm haar kant op kwam glijden.
Stacy moest zich inhouden om niet te gaan giechelen. ‘Dit gaat leuk
worden.’
In de hoop hem te ontmoedigen keek Kat de man aan met een nietszeggende blik en een laatdunkende frons. Zonnebril liet zich niet af-
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schrikken. Hij danste naar haar toe, bewegend op een deuntje dat alleen
hij hoorde.
‘Hé, baby,’ zei Zonnebril, ‘heet jij soms Wifi?’
Kat wachtte af.
‘Want ik voel de connectie.’
Stacy barstte in lachen uit.
Kat keek hem alleen maar aan. Hij ging door.
‘Ik hou van kleine chicks, wist je dat? Jullie zijn zo lekker handzaam.
Pirouetjes draaiend als je boven op me zit. Ik zie het al helemaal voor me.’
‘Heb je hier wel eens succes mee?’ vroeg Kat.
‘Ik ben nog niet klaar.’ Zonnebril kuchte in zijn vuist, haalde zijn
iPhone uit zijn zak en liet die aan Kat zien. ‘Hé, gefeliciteerd, baby.
Weet je wie er boven aan mijn “nog te doen”-lijst staat? Jij.’
Stacy vond het prachtig.
Kat vroeg: ‘Hoe heet je?’
Zijn wenkbrauwen gingen omhoog. ‘Hoe je maar wilt, baby.’
‘Wat dacht je van Lulhannes?’ Kat maakte de knoop van haar jasje los
en liet hem de pistoolholster aan haar riem zien. ‘Ik ga nu mijn dienstwapen trekken, Lulhannes.’
‘Ongelofelijk, wat een vrouw.’ Hij wees naar zijn kruis. ‘Ze weet precies waar ik een stijve van krijg.’
‘Smeer ’m.’
‘Mijn liefde voor jou is als diarree,’ zei Zonnebril. ‘Ik kan die niet binnenhouden.’
Kat, verbijsterd, keek hem alleen maar aan.
‘Ga ik te ver?’ vroeg hij.
‘O, man, wat walgelijk.’
‘Ja, maar ik durf te wedden dat je die nooit eerder hebt gehoord.’
Daar had hij gelijk in. ‘Nou, smeer ’m. Nu!’
‘Echt?’
Stacy viel bijna op de grond van het lachen.
Zonnebril wilde weglopen, maar hij bedacht zich. ‘Wacht. Is dit een
of andere test? Is “Lulhannes” misschien… een compliment of zo?’
‘Ga weg.’
Hij haalde zijn schouders op, wilde zich omdraaien, zag Stacy en
dacht: waarom niet? Hij nam haar van top tot teen op en zei: ‘Mijn
hoornvliezen smelten als ik naar je kijk.’
Stacy vermaakte zich nog steeds kostelijk. ‘O, neem me, Lulhannes.
Hier, op de grond. Nu meteen.’
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‘Echt?’
‘Nee.’
Lulhannes keek weer naar Kat. Kat bracht haar hand naar de kolf van
haar pistool. Hij stak zijn handen op en liep achteruit weg.
Kat zei: ‘Stacy?’
‘Ja?’
‘Waarom denken dit soort gasten dat ze een kans bij me maken?’
‘Omdat je er vlot en leuk uitziet.’
‘Ik ben niet vlot en leuk.’
‘Nee, maar zo zie je eruit.’
‘Echt, als een loser?’
‘Nee, maar door het leven getekend,’ zei Stacy. ‘Ik vind het niet leuk
om te zeggen, maar… dat is je aan te zien, en bij sukkels als hij schijnt
dat een of ander hormoon los te maken waarvan ze compleet van slag
raken.’
Ze namen allebei een slok van hun drankje.
‘Maar vertel op, wat zal ik niet leuk vinden?’ vroeg Kat.
Stacy keek naar Lulhannes. ‘Ik heb toch met hem te doen. Misschien
moet ik hem een vluggertje gunnen.’
‘Begin nou niet weer.’
‘Hoezo?’ Stacy sloeg haar ellenlange benen over elkaar en glimlachte
naar Lulhannes. Hij trok een gezicht dat deed denken aan een hond die
te lang in een auto opgesloten was geweest. ‘Vind je mijn rok te kort?’
‘Rok?’ zei Kat. ‘Ik dacht dat het een ceintuur was.’
Stacy glimlachte. Ze was dol op de aandacht die ze kreeg. Ze hield ervan om mannen in bars op te pikken, omdat die in de waan waren dat
een nachtje met haar hun hele leven zou veranderen. En ze vond het
leuk omdat het deel uitmaakte van haar werk. Stacy runde een detectivebureau en had nog twee oogverblindende vrouwen in dienst. Hun
specialiteit? Overspelige echtgenoten in de val lokken – letterlijk – en
ontmaskeren.
‘Stacy?’
‘Hm?’
‘Wat zal ik niet leuk vinden?’
‘Dit.’
Stacy, nog steeds lonkend naar Lulhannes, gaf Kat een blaadje papier.
Kat keek ernaar en fronste haar wenkbrauwen.
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KD 8115

HottestSexEvah
‘Wat moet dit voorstellen?’
‘kd8115 is je gebruikersnaam.’
Haar voorletters en het nummer van haar penning.
‘“HottestSexEvah” is je wachtwoord. O, en het is hoofdlettergevoelig.’
‘En waar zijn die voor?’
‘Voor een website: YouAreJustMyType.com.’
‘Wat?’
‘Een datingsite op het net.’
Kat trok een gezicht. ‘Alsjeblieft, dat meen je toch niet, hè?’
‘Deze site heeft niveau.’
‘Dat zeggen ze ook van stripclubs.’
‘Ik heb je ingeschreven,’ zei Stacy. ‘Voor een jaar.’
‘Je maakt zeker een grapje, hè?’
‘Ik ben bloedserieus. Ik heb wel eens wat werk voor ze gedaan. Ze zijn
echt goed. En laten we eerlijk zijn: je hebt behoefte aan iemand. Je wilt
het zelf ook. En hier zul je hem niet vinden.’
Kat slaakte een zucht, stond op en knikte naar Pete, de barkeeper, die
eruitzag als een karakteracteur die altijd een Ierse barkeeper speelde, en
die dat in werkelijkheid ook was. Pete knikte terug om aan te geven dat
hij de drankjes op Kats bon zou zetten.
‘Wie weet?’ zei Stacy. ‘Misschien leer je de ware wel kennen.’
Kat draaide zich om naar de deur. ‘Of de zoveelste lulhannes, dat lijkt
me waarschijnlijker.’
Kat typte ‘YouAreJustMyType.com’, sloeg de entertoets aan en typte
haar nieuwe gebruikersnaam en het nogal gênante wachtwoord in de
vakjes. Ze fronste haar wenkbrauwen toen ze zag welke kreet Stacy voor
haar profiel had gekozen.
Vlot en leuk!

‘Gelukkig heeft ze “door het leven getekend” weggelaten,’ mompelde Kat.
Het was na middernacht, maar Kat sliep nooit erg lang. Ze woonde in
een buurt die veel te chic voor haar was, in West 67th Street bij Central
Park West, in het Ateliergebouw. Honderd jaar geleden woonden er in
het Atelier en de aangrenzende gebouwen, waaronder het befaamde
Hotel des Artistes, vooral schrijvers, schilders, intellectuelen en kunste-
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naars. De ruime, ouderwetse appartementen waren aan de straatkant,
en de kleinere studio’s aan de achterkant. Uiteindelijk waren de studio’s
omgebouwd tot appartementen met één slaapkamer. Kats vader, de
smeris die had gezien hoe zijn vrienden rijk werden door niets anders te
doen dan hun geld in onroerend goed te steken, had dat idee ook wel
aantrekkelijk gevonden. Toen pa eens iemand het leven had gered, had
de man hem het appartement voor de bodemprijs verkocht.
Kat was er ingetrokken toen ze in haar een-na-laatste jaar op Columbia University zat. Ze had de Ivy League-opleiding kunnen betalen met
steun van een studiebeurs van de nypd van haar vader. Het oorspronkelijke plan was dat ze rechten ging studeren en zou gaan werken bij een
vooraanstaand advocatenkantoor in New York City, om eindelijk een
eind te maken aan de vloek van het politiewerk, die al generaties lang op
de familie rustte.
Helaas had het lot anders beslist.
Naast haar toetsenbord stond een glas rode wijn. Kat dronk te veel.
Ze wist dat het een cliché was – een smeris die te veel dronk – maar soms
ontstaan clichés met een reden. Ze functioneerde goed. Tijdens het
werk dronk ze nooit. De drank had geen zichtbare invloed op Kats leven, maar als ze ’s avonds laat iemand moest bellen of een beslissing
moest nemen, gebeurde dat nogal eens wat… slordig. Dus had ze zich in
de loop der jaren aangeleerd na tien uur ’s avonds niemand meer te bellen of te mailen.
Toch zat ze hier nu, midden in de nacht, naar mannen te kijken op een
of andere datingsite.
Stacy had vier foto’s op Kats pagina geüpload. Kats profielfoto, alleen
haar hoofd, was geknipt uit een groepsfoto, genomen tijdens een huwelijk, toen ze bruidsmeisje was geweest. Kat probeerde zichzelf objectief
te zien, maar dat lukte absoluut niet. Ze vond het een vreselijke foto. De
vrouw op de foto zag er onzeker uit, met een aarzelende glimlach, alsof
ze bang was dat ze elk moment een klap kon krijgen. Alle vier de foto’s
– zag ze nu ze het pijnlijke ritueel van het bekijken onderging – waren
geknipt uit groepsfoto’s, en op elk ervan zag Kat eruit alsof ze ergens
van schrok.
Goed dan, tot zover haar eigen profiel.
Op het werk kwam ze alleen met smerissen in contact. En ze wilde
geen smeris als man. Smerissen waren prima kerels maar gruwelijk
slechte echtgenoten. Dat wist ze maar al te goed. Toen grootmama ernstig ziek werd, was haar grootvader, die er niet mee om kon gaan, ner-
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gens te bekennen geweest, totdat het… nou ja, te laat was. Grootpapa
had het zichzelf nooit vergeven. Tenminste, dat was Kats theorie. Want
hoewel velen hem als een held zagen, had hij last van slappe knieën gekregen toen het er echt op aankwam, en met dat idee had hij niet kunnen
leven. Dus op een avond had hij zijn dienstwapen gepakt, van de bovenste plank in de keuken, waar hij het altijd neerlegde, was aan de keukentafel gaan zitten en…
Kaboem!
Ook haar vader nam het niet zo nauw en verdween soms dagen achtereen uit hun leven. Ma werd extra vrolijk wanneer dat gebeurde – wat
het nog vreemder en beangstigender maakte – want ze deed alsof pa op
een of andere undercoverklus was, of deed alsof hij nooit had bestaan,
letterlijk uit het oog, uit het hart, en dan, soms pas na een week, kwam
pa de keuken in walsen, fris geschoren, geurend naar aftershave en met
een grote bos rozen voor ma, en deden ze allemaal alsof dit heel normaal
was.
YouAreJustMyType.com. Zij, de vlotte, leuke Kat Donovan, zat op
een internetdatingsite. Man o man, over wanhopige vrouwen gesproken.
Ze pakte haar wijnglas, maakte een proostend gebaar naar het beeldscherm en nam een te grote slok.
In de normale wereld leek het niet langer mogelijk om een levenspartner te vinden. Seks wel, natuurlijk. Dat was doodsimpel. Dat was
– daar kon ze niet omheen – waar het bij daten feitelijk om ging, en hoewel ze net zo veel hield van de vleselijke geneugten als iedere andere
vrouw, was het wel zo dat als je te snel met iemand in bed belandde, ook
al koos je er zelf voor, de kans op een langdurige relatie al meteen een
forse deuk opliep. Ze velde daar geen moreel oordeel over. Het was gewoon zo.
Ping, zei de computer, en er verscheen een omkaderd bericht op het
beeldscherm.
We hebben matches voor je. Klik hier om te zien wie misschien
wel perfect bij jou past.

Kat dronk haar glas leeg. Ze overwoog het nog eens vol te schenken,
maar nee, ze had genoeg gehad. Ze maakte de balans van haar bestaan
op en kwam uit bij de onmiskenbare maar onuitgesproken waarheid: ze
wilde iemand in haar leven. Heb het lef het aan jezelf toe te geven, oké?
Hoezeer ze ook altijd had gestreefd naar onafhankelijkheid, Kat wilde
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een man, een partner, iemand die ’s nachts naast haar in bed lag. Het viel
haar niet eens zwaar het te erkennen. Ze was gewoon niet iemand die de
rest van haar leven alleen wilde blijven.
Ze begon de profielen door te nemen. Wie niet waagt, die niet wint,
waar of niet?
Pathetisch.
Sommige mannen vielen al af na een vluchtige blik op hun profielfoto. Die vormde de sleutel, als je erover nadacht. De foto die iedere
man zo zorgvuldig had uitgekozen, bood je op vrijwel alle mogelijke
manieren een – heel bewuste – eerste indruk. Dus die sprak boekdelen.
En daarom, als je er bewust voor had gekozen een hoed op te zetten,
was je automatisch een nee. Koos je ervoor geen shirt te dragen, hoe
goed je er ook uitzag, een automatische nee. Had je een Bluetooth in je
oor – tjonge, ben je zo belangrijk? – nee, dank je. Had je een plukje haar
onder je onderlip, droeg je een vest, knipoogde je, maakte je vreemde
handgebaren, droeg je een oranje hemd – persoonlijke afkeer – of had je
je zonnebril in je haar geschoven, allemaal nee, nee, nee. En was je profielnaam ManStallion, SexySmile, RichPrettyBoy of LadySatisfier…
hetzelfde verhaal.
Kat klikte er een paar aan die min of meer… benaderbaar leken. De
beschrijvingen die ze van zichzelf gaven, ademden een deprimerende
uniformiteit. Alle mannen op de website hielden van strandwandelingen, uit eten gaan, sporten, verre reizen maken, wijnproeverijen, theater
en musea, actief zijn, risico’s nemen en avonturen beleven… en tegelijkertijd waren ze er volmaakt tevreden mee om ’s avonds thuis te blijven,
naar een film op tv te kijken, een kop koffie en een goed gesprek, koken,
een boek lezen, de simpele dingen van het leven. Alle mannen beweerden dat ze ‘gevoel voor humor’ de ‘allerbelangrijkste eigenschap’ van
een vrouw vonden – ja, ja – totdat Kat zich ging afvragen of ‘gevoel voor
humor’ geen eufemisme voor ‘grote tieten’ was. En natuurlijk gaf iedere
man de voorkeur aan een vrouw die zowel slank als welgevormd was.
Dat leek al iets eerlijker, zo niet een voorwaarde.
De profielen gaven geen van alle een beeld van de realiteit. In plaats
van gewoon op te schrijven wat en hoe ze waren, hadden ze gekozen
voor een veel te mooie – en daardoor stompzinnige – beschrijving van
hoe ze dáchten dat ze waren, of hoe ze graag door een partner gezien
wilden worden, of, wat het meest waarschijnlijk leek – een psychiater
zou er een dagtaak aan hebben – hoe ze graag zouden willen zijn.
De persoonlijke details waren volop aanwezig, maar als Kat ze in één
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woord zou moeten samenvatten, zou dat ‘onecht’ zijn. De eerste
schreef: ‘Elke ochtend is het leven een leeg doek dat erop wacht beschilderd te worden.’ Klik, weg ermee. Anderen pronkten met eerlijkheid,
door je herhaaldelijk te vertellen hoe eerlijk ze waren. Sommigen veinsden oprechtheid. En sommigen waren hoogdravend, opschepperig, onzeker of eenzaam. Net als in het echte leven, bedacht Kat. Maar de
meesten deden gewoon veel te veel hun best. De geur van de wanhoop
sloeg ervan af, in een verstikkende walm als van goedkope aftershave.
Het constante gezeur over ‘maatjes’ was op zijn minst demotiverend. In
het echte leven, wist Kat, is het vrijwel onmogelijk om iemand te vinden
met wie we meer dan één keer uit willen, en toch geloven we om de een
of andere reden dat we op YouAreJustMyType.com onmiddellijk degene zullen vinden naast wie we de rest van ons leven wakker willen worden.
Misleidend… of doet hoop tot in het oneindige leven?
Dat was de keerzijde van de medaille. Het was zo gemakkelijk om er
cynisch over te doen en er de gek mee te steken, maar toen Kat mentaal
een stapje terug deed, raakte de waarheid haar recht in het hart: elk profiel was een mensenleven. Overduidelijk, jawel, maar achter elk van clichés vergeven ‘vind me alsjeblieft leuk’-profiel zat een menselijk wezen
met dromen, aspiraties en verlangens. Deze mensen hadden zich niet zomaar aangemeld, hun lidmaatschap betaald en informatie over zichzelf
prijsgegeven. Als je erover nadacht: al deze eenzame mensen kwamen
naar YouAreJustMyType – logden in en klikten de profielen aan – in de
hoop dat het deze keer anders zou zijn, tegen beter weten in hopend dat
ze eindelijk die ene persoon zouden ontmoeten die de belangrijkste in
hun leven zou worden.
Wauw. Laat dat maar eens goed tot je doordringen.
Kat zat hier nog aan te denken, terwijl ze de profielen steeds sneller
achter elkaar aanklikte en de gezichten van de mannen – allemaal naar
de website gekomen in de hoop ‘die ene’ te vinden – als in een film voorbijvlogen, toen ze zijn foto zag.
Eén seconde lang, of misschien twee, konden haar hersenen niet geloven wat haar ogen hadden gezien. Het duurde nog eens een seconde
voordat ze haar vinger van de muisknop haalde, de film van mannengezichten aan snelheid verloor en ten slotte tot stilstand kwam. Kat ging
rechtop zitten en haalde diep adem.
Dit kon niet waar zijn.
Ze had als een idioot op de muisknop zitten tikken, met haar gedach-
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ten bij de mannen, hun leven, hun verlangens en hun hoop, achter de foto’s. Ze had haar geest – en als politievrouw was dit zowel Kats kracht als
haar zwakheid – de vrije loop gelaten, waardoor ze zich niet meer concentreerde op wat ze voor zich zag, maar toch in staat was zich een beeld
van het geheel te vormen. Bij haar werk hield dat in dat ze in staat was
de mogelijkheden te zien, de ontsnappingsroutes, de alternatieve scenario’s, de duistere gedaante die zich achter de obstakels, de rookgordijnen en de drogredenen verborg.
Maar het betekende ook dat Kat soms ontging wat zich vlak voor haar
ogen afspeelde.
Ze begon langzaam te klikken op het pijltje dat naar links wees.
Hij kon het niet zijn.
Het beeld was niet meer dan een flits geweest. Het kwam vast door al
dat denken aan de ware liefde, aan een zielsverwant, aan die ene met wie
ze de rest van haar leven had willen slijten… wie kon het haar kwalijk
nemen dat ze zich had laten meeslepen door haar verbeelding? Het was
achttien jaar geleden geweest. Ze had hem een paar keer gegoogeld toen
ze te veel ophad, maar meer dan een paar van zijn oude artikelen had ze
niet gevonden. Geen recent werk. Dat had haar verbaasd, had haar
nieuwsgierigheid geprikkeld – Jeff was een uitstekend journalist geweest – maar wat kon ze verder nog doen? Kat was in de verleiding geweest een uitgebreider onderzoek naar hem te doen. Voor iemand met
haar functie was dat niet zo moeilijk. Maar ze hield er niet van haar contacten bij het politieapparaat voor privézaken te gebruiken. Ze had het
ook aan Stacy kunnen vragen, maar nogmaals, wat voor zin zou het hebben?
Jeff was weg.
Een ex-geliefde laten volgen of hem alleen al googelen was ronduit
pathetisch. Goed, Jeff was meer dan alleen een geliefde geweest. Veel
meer. Zonder erbij na te denken ging Kats duim naar haar linker ringvinger. Daar zat niets. Maar dat was niet altijd zo geweest. Jeff had haar
ten huwelijk gevraagd, had alles helemaal goed gedaan. Hij had de zegen van haar vader gekregen. Hij had voor haar geknield toen hij het
vroeg. Geen malle fratsen. Hij had de ring niet in een of andere woestijn
verstopt of zijn huwelijksaanzoek op het scorebord van Madison Square
Garden laten zetten. Hij had het op de klassieke manier gedaan, romantisch en traditioneel, omdat hij wist dat zij het graag zo wilde.
Er kwamen tranen in haar ogen.
Kat bleef op het pijltje klikken terwijl een lange rij gezichten en kap-
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sels aan haar voorbijtrok als sporters tijdens de openingsceremonie van
de Olympische Spelen, en toen stopte haar vinger. Even staarde ze alleen maar naar het beeldscherm, zonder adem te halen en te bang om
zich te bewegen.
Toen ontsnapte er een zacht kreetje aan haar lippen.
Het oude hartzeer was onmiddellijk terug. De stekende pijn voelde
net als toen, alsof Jeff zojuist de deur uit was gelopen, nu, één seconde
en niet achttien jaar geleden. Haar hand trilde toen ze die naar het
beeldscherm bracht en zijn gezicht aanraakte.
Jeff.
Nog steeds zo verdomde knap. Hij was wat ouder geworden en had
grijze slapen gekregen, maar man, wat stond het hem goed. Kat had dat
altijd al geweten. Jeff was zo’n man die er met het verstrijken der jaren
alsmaar beter ging uitzien. Ze streelde zijn gezicht met haar vingertop.
Er liet een traantje los uit haar ooghoek.
O man, dacht ze.
Kat probeerde zichzelf tot de orde te roepen, een stapje achteruit te
doen om de dingen in perspectief te kunnen zien, maar alles draaide om
haar heen en ze wist het niet te stoppen. Haar hand, die nog steeds trilde, pakte de muis en klikte op de profielfoto om die te vergroten.
Het beeldscherm lichtte op en daar stond Jeff, in een spijkerbroek en
een flanellen shirt, met zijn handen in zijn zakken en ogen zo blauw dat
je gekleurde contactlenzen zou vermoeden. Zo knap. Zo verdomde
beeldschoon. Hij zag er slank en afgetraind uit, en nu, ondanks alles,
laaide er een ander gevoel in haar op. Kat waagde een blik in de richting
van de slaapkamer. Ze hadden destijds in dit appartement gewoond. Na
hem waren er andere mannen in die slaapkamer geweest, maar niets van
wat zich er had afgespeeld kwam zelfs maar in de buurt van wat ze er met
haar aanstaande had beleefd. Ze wist dat het overdreven klonk, maar Jeff
was in staat geweest elk deel van haar lichaam te doen zoemen en gloeien. En het was niet zijn techniek of grootte geweest die het verschil had
gemaakt. Het was – hoe suf het ook klonk – vertrouwen geweest. Dat
was wat de seks zo hemels had gemaakt. Kat had zich veilig bij hem gevoeld. Natuurlijk had hij haar wel eens geplaagd of uitgedaagd of haar
bepaalde dingen laten doen, maar nooit op een manier dat ze zich
kwetsbaar of opgelaten voelde.
Kat had zich bij een andere man nooit zo laten gaan als bij hem.
Ze slikte en klikte op de link van het profiel. Zijn persoonlijke motto
was kort en – vond Kat – volmaakt: we zien wel wat er gebeurt.
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Geen druk. Geen grootse plannen. Geen voorwaarden of garanties of
hooggespannen verwachtingen.
We zien wel wat er gebeurt.
Haar blik ging naar zijn persoonlijke gegevens. In de afgelopen achttien jaar had Kat zich talloze keren afgevraagd wat er van zijn leven was
geworden, dus was de eerste vraag die zich aandiende: wat was er nu in
Jeffs leven gebeurd wat hem ertoe had gebracht zich op een datingsite in
te schrijven?
Ze las: weduwnaar.
Nogmaals: wauw.
Ze probeerde het zich voor te stellen… Jeff was met een vrouw getrouwd geweest, had jarenlang met haar samengeleefd en haar liefgehad, en toen was ze overleden. Ze kon het niet bevatten. Nog niet. Ze
hield het tegen. Dat gaf niet. Ga door met lezen. Geen reden om tijd te
rekken.
Weduwnaar.
Daaronder de volgende verrassing: één kind.
Geen leeftijd of geslacht, maar natuurlijk maakte ook dat niet uit.
Elke onthulling, elk feit over de man van wie ze met hart en ziel had gehouden, was groot nieuws. Hij had een heel leven zonder haar geleid.
Waarom was dat zo verrassend? Wat had ze dan verwacht? Het einde
van hun relatie was zowel abrupt als onvermijdelijk geweest. Hij mocht
dan degene zijn die de deur uit was gelopen, het was haar schuld geweest. Hij was opeens weg, van het ene moment op het andere, net als
het hele leven dat ze tot dan toe had geleid en voor ogen had gehad.
En nu was hij terug, als een van de honderd of misschien tweehonderd mannen van wie ze het profiel had aangeklikt.
De grote vraag was natuurlijk: wat ging ze hiermee doen?
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