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mark en karen Breakstone waren al niet meer de
jongsten toen ze trouwden. Karen liep tegen de veer-
tig, had het opgegeven iemand te vinden die zich kon
meten met haar vader en keek zo langzamerhand met
enige bitterheid terug op de zeven jaar na haar oplei-
ding toen ze een relatie had met haar voormalige do-
cent kunstzinnige vorming. Na in contact te zijn ge-
bracht met Mark had ze hun date zelfs bijna afgezegd
omdat er maar één ding was dat in zijn voordeel leek
te spreken: hij zou wel eens rijk kunnen worden. Haar
vriendin, sinds lang getrouwd en voor de derde keer
zwanger, had geen andere kwaliteiten genoemd. De
gehuwde vriendinnen van Karen leken geobsedeerd
door het feit dat ze jong waren getrouwd en daarom
nooit rekening hadden gehouden met de rol die geld
speelde in hun relatie. Nu ze wat verder waren in hun
leven lagen ze ’s nachts wakker en maakten zich zor-
gen om hun financiële zekerheid op de lange termijn.
Karen zocht nog steeds een knappe man. Het leek
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haar onverdraaglijk dagelijks naar een lelijk iemand
te moeten kijken en zich zorgen te maken om de or-
thodontie van haar toekomstige kinderen.

Maar niemand had Mark ook echt ontmoet. De vrou-
wen wisten dat hij een goede baan had en niet afkom-
stig was uit Manhattan en Karen zou navraag kun-
nen doen bij de echtgenoot van een van hen, die
Mark kende, maar er waren toen nog geen mailtjes
en sms’jes en niemand had er tijd voor om op onder-
zoek uit te gaan. Mark had haar nummer en als hij
belde, was ze zeker niet van plan haar antwoordappa-
raat te laten opnemen. En hij had een aardige stem en
klonk een beetje nerveus, wat betekende dat hij niet
het type rokkenjager was. De weinig enthousiaste
Karen stelde hun afspraak dus twee keer uit, maar
ten slotte gingen ze samen ergens iets drinken, een
spannend idee, behalve dat Karen erop had gestaan
om af te spreken op een zondagavond.

In het gedimde licht van het café was Mark niet on-
aantrekkelijk; hij was alledaags, zoals een meisje alle-
daags kan zijn. Zijn gelaatstrekken leken niet heel
markant, maar ook weer niet zo gelijkmatig dat je
hem knap kon noemen. Hij had in elk denkbaar op-
zicht een bol en jeugdig gezicht: een bolle neus en
bolle wangen, maar hij was wel weer slank van pos-
tuur, wat hem het uiterlijk gaf van iemand die je niet
echt opviel.
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Ze twijfelden nog of ze een tweede drankje zouden
nemen toen hij een verhaal vertelde over iemand die
zijn lunch uit de koelkast op het werk had gepakt en
opgegeten. Het maakte hem niet uit wie het was,
maar hij had een vermoeden omdat hij mosterd had
gezien op de mouw van iemand bij de receptie. Hij
vertelde Karen dat de meeste mannen zeggen dat ze
gaan lunchen met een of andere klant, maar dan
meestal samen in de kroeg belanden om sport te kij-
ken, een dure grap en zonde van de tijd, en hij profi-
teert daarvan, want hij neemt zelf zijn lunch mee en
gewoonlijk is hij ’s middags de enige die wakker is. Ze
lachte en hij keek haar verbaasd aan, waardoor zijn
gezicht iets leek te veranderen, en hij zei: ‘Mensen be-
grijpen me soms niet.’ Karen vond dat hartverwar-
mend.

Misschien waren ze voor elkaar bestemd, want ze
vond hem heel grappig. Zijn verhalen gingen vaak
over wat hem was overkomen en daarbij spaarde hij
zichzelf niet. Het was bijna alsof hij de persoonlijk-
heid had van iemand die heel zelfverzekerd was en
zo’n krachtige indruk maakte dat hij het gevoel had
dat hij zichzelf almaar onderuit moest halen. Maar
intussen vertelde zijn gezicht het tegendeel. Ze be-
gonnen samen uit te gaan en drie of vier weken later
gingen ze met elkaar naar bed, in zijn appartement,
voor het geval ze na afloop meteen naar huis wilde.
Maar dat bleek niet het geval. Zijn kamers waren
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smaakvol ingericht, maar niet overdreven, en hij had
haar zo stevig bij haar middel gepakt dat haar heu-
pen plezierig pijn deden, dus maakte ze het zich ge-
makkelijk in zijn donzen kussens, die iets geruststel-
lends en vertrouwds hadden, met de lavendelgeur
van droogtrommeldoekjes. En diezelfde avond de-
den ze het nog eens en ze had het gevoel dat hij haar
begeerde. En dat had iets heel aantrekkelijks.

De Vader van Mark werkte als footballcoach op een
middelbare school en omdat hij ook in de directie zat
en maatschappijleer gaf, beperkte zijn goede naam in
de upper middle class van Newton, Massuchusetts,
zich niet tot de sport. Te midden van al die hoogop -
geleide ouders en hun netjes opgevoede maar rebel-
lerende kinderen ontdekte Mark langzaam wie hij in
feite was: het type van de chauffeurszoon. Hij had alles
wat alle anderen ook hadden, maar van een mindere
kwaliteit: een ouderwetse fiets met drie versnellin-
gen, geen honkbalkaartjes om te ruilen, saaie vakan-
ties die niet al te vaak voorkwamen en tennisschoe-
nen uit de bak van de supermarkt.

Zijn Vader vond dat hij niet genoeg van zich afbeet
en gaf het ten slotte op, hem op zijn huid te zitten, na-
dat hij had gemerkt dat hij nog het best tot zijn recht
kwam ter ondersteuning van de echte vechtersbazen,
als een meisje. Uiteindelijk bleek Mark wel enig ta-
lent te hebben voor veldlopen, dat zelfdiscipline ver-
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eiste maar een solitaire bezigheid was waarbij hij
zich niets gelegen hoefde te laten liggen aan het
teamwork waar zijn Vader zoveel waarde aan hecht-
te. Tegen de tijd dat hij in de bovenbouw zat besefte
Mark dat hij de competitie liever in stilte aanging en
niet goed met mannen kon opschieten omdat hij een
hekel had aan de anonieme plek die ze hem in groeps-
verband toekenden.

Vrouwen waren voor Mark een raadsel geweest. Zijn
Moeder was de eeuwige cheerleader en zijn oudere,
slimmere Zus had het gezin als jonge tiener in het on-
geluk gestort door haar eetstoornis, waarbij ze de
strijd om haar volwassenheid zo lang mogelijk uit te
stellen ten slotte had gewonnen doordat ze na haar
terugkeer uit een kliniek een hartaanval kreeg en op
zeventienjarige leeftijd overleed. Afgezien daarvan
ontdekte hij dat hij niets van het charisma van zijn
Vader had en ook zijn fysieke verschijning, vooral
zijn gezicht, hielp hem niet om zich op zijn gemak te
voelen met vrouwen.

Hij trok de aandacht omdat hij een dode zus had,
maar voor hem was dat niets bijzonders, en vanwege
haar langdurige ziekte was hij zozeer op zichzelf aan-
gewezen dat geen meisje zich een voorstelling kon
maken van zijn eenzaamheid. Het overlijden van zijn
Zus had als belangrijkste gevolg dat hij van zijn ou-
ders vervreemd was geraakt, want ze spraken zelden
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met hem en trokken zich terug in hun dagelijkse be-
slommeringen: het schoonmaken, verven en renove-
ren van hun huis, dat door het fiasco van hun jaren-
lange reddingsoperatie was verwaarloosd. Tegen de
tijd dat hij aan zijn eindexamenjaar begon, hadden ze
zich op de tuin geworpen, wat hun de gelegenheid
bood hun knieën in het slijk te planten, niet anders
dan de natte groente die ze oogstten en lieten wegrot-
ten in manden in de bijkeuken. Mark vroeg zich af of
er ook maar iets was wat hun stille, noeste verdriet
kon verzachten en hij besloot speciaal voor hen een
doorzetter te zijn en het ver te schoppen, al wist hij
ook dat een groot financieel succes en een hoge kan-
toorfunctie hem de kans zouden bieden een nieuwe
wereld te betreden waarin niets van dat alles ooit had
plaatsgevonden.

Wat Mark zo leuk vond aan Karen was dat ze geen
idee had hoe mooi ze was. Ze had ravenzwart haar en
blauwe ogen en haar lichaam was slank, maar ook
zacht en weelderig. Toen hij zijn collega die hen met
elkaar in contact had gebracht vroeg hoe het kon dat
hij daar niets over had gezegd, bekende die dat hij
haar nog nooit had gezien. Zijn vrouw kende haar en
had gezegd dat ze een 8 was, of eigenlijk een 7, maar
dat kon hij niet tegen Mark zeggen, zeker niet nu
Mark haar zonder omwegen een 10 had genoemd.
Zijn collega was blij, maar ook nieuwsgierig en toen
hij Karen ten slotte op de kerstborrel ontmoette zag
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hij tot zijn verbazing dat ze inderdaad heel mooi was,
hoewel geen 10, en een imposante voorgevel had.

Op de avond dat Mark en Karen eindelijk voor elkaar
uit de kleren gingen, had hij toegekeken hoe ze op-
stond om een ochtendjas te pakken en naar de badka-
mer te lopen. Het was een heldere, maanverlichte
nacht en in die blauwe lucht waren haar tepels bijna
paars, haar huid was melkachtig wit, haar dijen wa-
ren mollig en haar enkels heel smal. Hij meende dat
hij er nooit genoeg van zou krijgen om met haar te
vrijen, nam die gedachte heel serieus en wist dat ze
met elkaar zouden trouwen.

*

Je zou denken dat een man als Mark voor zijn veertig-
ste binnen moest zijn, of anders nooit rijk zou wor-
den, maar hij werkte op een deelterrein binnen de fi-
nanciële dienstverlening waar het nog steeds moge-
lijk was een grote slag te slaan. In de tijd dat Mark en
Karen verloofd waren, bood zich de mogelijkheid aan
van een promotie en daar zat een bonus aan vast die
hem in één klap rijk zou maken. Nu ze een stel waren,
de maatschappelijke vruchten plukten van etentjes
met andere stellen en het genoegen smaakten van
een gegarandeerde partner op oudejaarsavond en
Valentijnsdag, genoten ze de onuitgesproken status
van een koppel dat het wel eens kon gaan maken.
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Marks promotie bleef gedurende de hele periode van
de huwelijksplanning in de lucht hangen en ze be-
dachten beiden dat ze misschien een veel groter feest
konden geven, maar maakten zich ook zorgen dat
het niet door zou gaan en in dat geval zouden ze zich
in de schulden steken en moest Mark misschien zelfs
een andere baan gaan zoeken.

Karen was bereid haar jarenlange ervaring in de uit-
geefbranche op te geven, want er werd veel gerod-
deld, het werk kwam altijd op hetzelfde neer en ze
had vrijwel nooit contact met schrijvers. Bovendien,
ze werkte ook eigenlijk niet in de uitgeefbranche. Ze
was daar wel voor naar New York gekomen, maar de
concurrentie was moordend en dus was ze als uit-
zendkracht begonnen en uiteindelijk in de public re-
lations terechtgekomen, een bedrijfstak die daaraan
verwant was, waar ze niet alleen deel had aan de be-
scheiden glamour van onafhankelijke filmproduc-
ties en restaurants die werden geopend, maar ook
verleidelijk dicht in de buurt was gekomen van een
uitgeverij. Ten slotte was ze mensen gaan vertellen
dat ze in de uitgeefbranche werkte, want niemand be-
greep iets van public relations, zeker niet op freelan-
cebasis, en er was ooit iemand geweest die haar ver-
keerd had verstaan en toen aanmerkelijk enthousias-
ter had gereageerd dan gebruikelijk. Ze werkte ver
achter de schermen, moest reizen en optredens boe-
ken voor schrijvers en redacteurs, en nadat ze zich


