


Over het boek
Wanneer Laura bij een reorganisatie haar baan verliest, 
vraagt haar vriend Tim haar om in zijn bedrijf te komen 
werken. Zijn zakenpartner en boezemvriend Sander ziet 
dat echter helemaal niet zitten. Laura snapt zijn reactie 
niet zo goed, ze kan toch goed opschieten met Sander, en 
al helemaal niet waar de spanning tussen Sander en Tim 
vandaan komt.
Daarbovenop komt de plotselinge onthulling dat 
Tim onvruchtbaar is, iets waarop zijn vorige relatie is 
stukgelopen. Als hij dit bewust voor Laura verborgen 
heeft gehouden, heeft hij dan misschien over meer zaken 
gelogen? Zijn bijvoorbeeld de geheimzinnige brieven die 
Laura bij hem thuis vindt ook afkomstig van zijn ex?

Vol twijfel vertrekt Laura met Tim en Sander naar 
Chamonix, aan de voet van de Mont Blanc. Maar wat een 
ontspannen wintersportvakantie had moeten worden, 
draait langzaam maar zeker uit op een nachtmerrie. 
Tim en Sander gedragen zich allebei steeds vreemder, 
iets wat te maken lijkt te hebben met een zekere Cindy 
die in Chamonix  werkt. En een reeks angstaanjagende 
gebeurtenissen doet Laura steeds meer beseffen dat er 
iets goed fout zit. Wat het hoogtepunt van de week had 
moeten worden, draait uit op een vreselijk drama…
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Ze lag op de bodem. De bodem van de zee? Het was donker 
en koud en ze huiverde. Ze had altijd gedacht dat de bodem 
van de zee uit zand bestond. Van die fijnmazige zachte kor-
rels die lichtjes schuurden langs je huid, maar waar je toch 
zacht op lag. Maar ze lag niet zacht, helemaal niet. De on-
dergrond was hard en drukte pijnlijk tegen haar achterhoofd, 
schouderbladen, heiligbeen en hielen. Op haar rug, ze lag dus 
op haar rug.

Golven van water waren golven van pijn die beukten en 
klotsten tegen haar hoofd. Ze probeerde mee te deinen op 
de golven en zich niet te verzetten, maar de pijn werd niet 
minder. Ze hoorde iets. Een raar geluid. Het klonk menselijk 
maar ook weer niet. Geschrokken hield ze haar adem in en 
het geluid stopte. Toen ze voorzichtig doorademde, hoorde 
ze het weer. Adem inhouden, het stopte. Doorademen, het 
was er weer. Maakte zij dat geluid? Ze concentreerde zich. 
Kermen. Ja, het was gekerm. Het ging gelijk op met de pijn-
scheuten in haar hoofd. Het was haar eigen gejammer, dat 
moest wel. Of was er nog iemand anders?

Ze bewoog haar benen in een poging de ruimte af te tasten. 
Ze kreeg ze niet uit elkaar. Er sneed iets in haar enkels. Hoe 
harder ze probeerde om ze te scheiden, hoe meer pijn. Haar 
armen. Als ze op de bodem van de zee lag, had ze die nodig 
om te zwemmen. Met krachtige slagen omhoog naar het licht. 
Polsen als enkels, aan elkaar. Vastgebonden. Maar hoe kon 



6

ze dan zwemmen? Ze kon hier niet eeuwig blijven liggen. De 
hoofdpijn zwol aan en lichtflitsen verschenen. Gefascineerd 
keek ze naar het vuurwerk. Als kind was ze er altijd al gek 
op geweest. Het schouwspel ging door. Het licht was te fel. Ze 
moest haar ogen sluiten. 

Hoe kon dat nou? Ze waren al dicht. Haar oogleden maak-
ten contact met elkaar. Dat voelde ze duidelijk. Maar het 
licht bleef haar onverminderd bestoken. Ogen open, zelfde 
beeld als met haar ogen dicht. Ze begon er steeds minder van 
te begrijpen. Waar was ze? 

Onrustig bewoog ze heen en weer. Was ze maar niet zo ver-
suft, dan kon ze beter nadenken. Een plan maken, dát moest 
ze. Gedachteflarden, die als vissen om haar heen zwommen  
en steeds wegschoten als ze te dichtbij kwam. Ze wilde ze 
aanraken, pakken. Ze was een van hen. Zij kon ook ademen 
onder water. Ademen onder water? Maar hoe dan? Ze had 
geen kieuwen. Snorkel? Nee, daarvoor lag ze te diep. Duik-
fles? Duwde die tegen haar rug? Ze bewoog haar bovenli-
chaam. De harde ondergrond was breder dan een duikfles. 
Maar ze voelde wel iets in haar mond. Zacht en te groot. Het 
duwde haar tong naar achteren. Ze probeerde het eruit te 
werken. Onmogelijk. Er zat iets over haar mond geplakt. Dit 
was niet goed. Dit was helemaal niet goed. Langzaam brak 
de paniek door. Ze moest hier weg. Ze had het benauwd. 
Omhoog zwemmen en dan een bevrijdende teug lucht. Weg 
uit de duisternis en terug naar het licht. Ze wilde niet dood. 
Voelde ze zich maar niet zo slap. 

Met vereende krachten probeerde ze zichzelf los te worste-
len. Zuurstof, ze had gewoon een beetje zuurstof nodig en 
dan kwam alles goed. Ze spande haar buikspieren aan en 
trok haar knieën lichtjes op. Het lukte haar nauwelijks om 
haar hoofd een paar centimeter omhoog te krijgen. Ze kerm-
de door de vlammende pijn die haar hoofd in tweeën spleet. 



7

Met een gefrustreerde keelkreet zette ze nog wat kracht bij en 
kwam een stuk overeind. Ze stootte haar hoofd. 

Beduusd viel ze weer achterover. Hoe kon ze haar hoofd 
stoten als ze in de zee lag? Een dikke laag ijs? Was ze in een 
wak gevallen? Moeizaam rolde ze op haar zij en tastte met 
haar geknevelde handen voor zich uit. Ze raakte iets. Een 
wand? Zo snel als ze kon draaide ze zich op haar andere zij. 
Hetzelfde verhaal. Ze tastte verder met haar handen. Achter 
haar hoofd en erboven. Ook daar wanden. Ook de ruimte 
achter haar voeten was begrensd. Aan alle kanten was ze in-
gesloten. Lag ze in een kist? Was ze levend begraven? Ze kreeg 
het steeds benauwder. Paniek of te weinig zuurstof? Ze pro-
beerde haar gejaagde ademhaling onder controle te krijgen. 
Ze moest luisteren. Misschien dat ze omgevingsgeluiden kon 
oppikken die meer duidelijkheid gaven over de plek waar ze 
zich bevond. Nu pas hoorde ze het zoevende geluid dat er 
waarschijnlijk al die tijd al was geweest en kon ze de schok-
kende bewegingen plaatsen die ze in eerste instantie had toe-
geschreven aan de golven van de zee. Ze verloor het bewust-
zijn weer.
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Laura klemde haar handen om de leuningen van de stoel 
waar ze in zat. Ze kneep steeds harder, op zoek naar hou-
vast. Haar mond werd steeds droger en de kamer draaide 
om haar heen. De woorden die de man tegenover haar uit-
sprak, hoorde ze nauwelijks. Zijn lippen bewogen in het ge-
zicht dat ze altijd best aantrekkelijk had gevonden. Waarom 
eigenlijk? vroeg ze zich af. Nu pas viel het haar op dat zijn 
neus veel te grof was voor zijn gezicht en zijn lippen te dun. 
Zijn donkere haren bleken veel minder vol dan ze altijd had 
gedacht. Na de woorden die hij zojuist had gesproken, en 
die insloegen als een donderslag bij heldere hemel, leek hij 
zijn glans te hebben verloren. Alles leek zijn glans te heb-
ben verloren.

‘Ik weet niet hoe we het zonder je moeten redden, Laura, 
hoe ík het zonder je moet redden. Maar helaas moeten we 
het toch proberen.’ Rodney trok een plechtig gezicht, alsof 
hij net had gesproken op een uitvaart. In wezen was dat ook 
een beetje zo; hij had net haar carrière begraven. Ze focuste 
zich op zijn gevouwen handen met de licht getinte huid en 
voelde zich steeds bozer worden. Keurig geknipte nagels 
terwijl zij straks geen nagel meer zou hebben om haar kont 
te krabben. Vijf jaar trouwe dienst en in minder dan vijf 
minuten weggereorganiseerd. Al haar overuren en extra-
tjes uit loyaliteit betekenden blijkbaar niets. En die oude 
tang die liever lui was dan moe, mocht blijven. First in last 
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out. Rodneys letterlijke tekst. Alsof dat minder erg klonk 
dan het oer-Hollandse ‘je krijgt de zak’. 

‘Heb je begrepen wat ik heb gezegd, Laura? Je bent zo stil.’
‘Gek hè? Je overvalt me nogal. Ik heb even tijd nodig om 

dit te verwerken voordat ik met een gepaste reactie kom.’ 
Laura baalde dat haar stem dik was van emotie. Ze wilde 
zich niet laten kennen en met opgeheven hoofd vertrekken, 
maar dat voornemen was nu al mislukt.

‘Dat begrijp ik. Zal ik koffie voor je halen? Dan kun je 
even tot jezelf komen voordat we de formele zaken door-
nemen.’

‘Melk en suiker graag.’ Rodney knikte en verliet het kan-
toor. Ze realiseerde zich dat hij voor het eerst in vijf jaar kof-
fie voor haar haalde. Belachelijk eigenlijk. Ze rechtte haar 
rug en haalde een paar keer diep adem. Die lul zou nog spijt 
krijgen dat hij haar liet gaan. Door de kier van de deur ving 
ze een glimp op van Corrie, die haar niet op kwaliteit maar 
op basis van een langer dienstverband had verslagen. Cor-
rie loerde het kantoor in en er verscheen een vilein lachje 
rond haar mondhoeken toen hun blikken elkaar kruisten. 
Laura had altijd een hekel gehad aan dat mens en nu bleek 
maar weer waarom. Er ging geen greintje medeleven uit 
van die vrouw. Rodney zou er nog wel achter komen dat hij 
de verkeerde keuze had gemaakt. Nou, bij haar hoefde hij 
niet meer aan te komen. Al zou hij haar op zijn blote knieën 
smeken, háár zag hij nooit meer terug. 

Rodney kwam aanlopen met koffie en een glas water. In 
het voorbijgaan knikte hij naar Corrie, die vlug weer achter 
haar bureau plaatsnam en driftig op haar toetsenbord be-
gon te rammen. Dat mens kon als de beste de indruk wek-
ken dat ze razend druk was, terwijl ze geen flikker uitvoer-
de. Laura had altijd het meeste werk verzet en gezorgd dat 
alle haastklussen op tijd afkwamen. Ze was benieuwd hoe 
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Corrie haar gebrek aan werklust ging oplossen als zij er niet 
meer was om de kastanjes uit het vuur te halen. Al stortte 
de hele boel in elkaar, háár probleem was dat niet meer. 
Eigenlijk ook wel een bevrijding, om geen verantwoor-
delijkheid meer te hoeven dragen. Dat gevoel was echter 
maar van korte duur. De paniek sloeg weer onverbiddelijk 
toe toen ze zich realiseerde dat ze zonder baan geen inko-
men had. Hoe moest ze haar huur op tijd betalen? Bij haar 
ouders aankloppen was haar eer te na en ze was te trots om 
Tim om hulp te vragen. Ze waren nu een jaar samen en het 
ging goed, maar ze hechtte erg aan haar zelfstandigheid. Ze 
had een bloedhekel aan vrouwen die teerden op de zak van 
hun man. Dat zou ze nooit laten gebeuren. Al moest ze uit 
de vuilnisbak eten.

‘Je koffie wordt koud.’ Rodney tikte met zijn vinger tegen 
haar mok en nam zelf een slok water. Laura pakte het lepel-
tje beet en begon haar koffie te roeren. Te veel melk, zag ze 
in een oogopslag. 

‘Hé, de bodem hoeft er niet uit.’
‘O, sorry.’ Ze legde het lepeltje op het bureau en vouwde 

haar handen rond de mok. ‘De formaliteiten,’ hielp ze Rod-
ney op gang.

‘Ja, de formaliteiten. Aangezien je vijf jaar en drieëndertig 
dagen bij ons in dienst bent, geldt er een opzegtermijn van 
twee maanden.’ Laura proestte haar slok koffie bijna uit bij 
het idee dat ze hier nog twee maanden moest blijven. Dat 
trok ze niet. Zeker twee maanden tegen die zelfgenoegza-
me smoel van Corrie aankijken, no way. Dat gunde ze dat 
kreng niet. 

‘Kan ik ook per direct opstappen?’ Ze had de woorden al 
uitgesproken voordat ze over de gevolgen had nagedacht. 
Rodney keek haar verschrikt aan. ‘Waarom zou je dat wil-
len?’
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Het lag op het puntje van haar tong om te zeggen ‘omdat 
ik jouw kop niet langer kan verdragen’, maar ze hield de 
eer aan zichzelf en antwoordde: ‘Om me volledig te kunnen 
concentreren op het vinden van een nieuwe baan. Zoals je 
weet liggen die tegenwoordig niet voor het oprapen.’ Rod-
ney grimaste ongemakkelijk. ‘Ik wil twee maanden salaris 
mee, dat ben je me wel verschuldigd, dacht ik zo,’ liet ze er 
snel op volgen. 

‘Dat moet ik overleggen.’ Met een klap zette ze de mok 
op het bureau, pakte haar tas van de grond en stond op. ‘Je 
kunt me bereiken op mijn mobiel.’ Zonder zijn reactie ver-
der af te wachten, rechtte ze haar rug en liep naar de deur.

‘Laura, wacht nou even. Zo hoeft het toch niet te eindi-
gen?’

‘Je klinkt als een zielige minnaar, Rodney, niet als een baas 
die zojuist zijn secretaresse heeft ontslagen.’ Met opgeheven 
hoofd liep ze zijn kantoor uit en sloot zachtjes de deur. 
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Hoe sneller ze bij Rodney en dat hele zootje vandaan was, 
hoe beter, en dus fietste Laura stevig door. Ze verborg haar 
gezicht nog wat verder achter de dikke wollen das die de-
zelfde rode kleur had als haar gevoerde handschoenen. 
Zorgvuldig vermeed ze de verraderlijk gladde stukken van 
platgereden sneeuw op het fietspad. Een bestemming had 
ze niet echt in haar hoofd. Alles behalve naar huis. De mu-
ren kwamen nu al op haar af als ze dacht aan haar kleine 
tweekamerappartementje.

Haar ogen traanden onophoudelijk door de gure oosten-
wind, maar ook van ellende. De aanvankelijke woede om 
haar ontslag had al snel plaatsgemaakt voor hulpeloosheid. 
Wat moest ze nu? In een paar minuten had Rodney haar al 
haar zekerheden afgenomen. 

Morgen zou haar wekker net als voorheen om zeven uur 
afgaan, alleen was er geen reden meer om op te staan. Hoe 
vaak had ze niet gewenst dat ze dat ding een klap kon ge-
ven en zich nog eens een paar uur kon omdraaien? Nu dat 
binnen handbereik was, leek het ineens een stuk minder 
aantrekkelijk. Ze vroeg zich überhaupt af of ze morgen een 
wekker nodig had om wakker te worden. Ze betwijfelde of 
het lukte om vannacht de slaap te vatten. Waarschijnlijk 
zou ze liggen piekeren en elk uur van de klok zien. En hoe 
ging ze aan Tim vertellen dat ze ineens werkeloos was? Of 
haar ouders? Ze wist dat het niet aan de kwaliteit van haar 
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werk lag, dat had Rodney ook herhaaldelijk benadrukt, 
maar toch kon ze het gevoel gefaald te hebben niet van zich 
afschudden.

De hele tijd verscheen het zelfgenoegzame hoofd van 
Corrie op haar netvlies. Dat maakte het er allemaal niet be-
ter op. Of misschien toch wel? Het was haar eer te na om 
bij de pakken neer te zitten, dat gunde ze Corrie niet. Trou-
wens, wat bezielde haar met dat gejammer en geklaag? De 
beste wraak was zich niet te laten kennen en haar schou-
ders eronder zetten. Morgen ging om zeven uur die wekker 
en dan stond ze op om zich in te schrijven bij het eerste het 
beste uitzendbureau en daarna zou ze solliciteren op elke 
vacature die ze tegenkwam.

Met opgeheven hoofd fietste ze verder en nam de omge-
ving in zich op. Zonder het in de gaten te hebben was ze 
richting het kantoor van Tim gefietst. Ze keek op haar hor-
loge. Kwart voor twaalf. Misschien kon ze Tim verrassen 
met een spontane lunchdate? Ze kneep vol in haar remmen 
om de juiste straat in te kunnen slaan. Haar wielen verlo-
ren grip en het lukte haar nauwelijks om overeind te blij-
ven. Sukkel, beet ze zichzelf toe terwijl ze haar evenwicht 
weer probeerde te hervinden op de gladde straat. Uiterst 
voorzichtig fietste ze de laatste honderd meter naar het 
voormalige pakhuis met lange smalle ramen aan de Broek-
hovenseweg, waar naast Tims bedrijf ook een paar andere 
bedrijven in waren gevestigd. Tim huurde de kelder en de 
eerste verdieping. 

In het kantoor van Tim brandde licht, evenals in de ka-
mer ernaast, die van zijn compagnon en tevens beste vriend 
Sander. De mannen waren al vanaf hun jeugd bevriend en 
konden het ook op zakelijk gebied uitstekend met elkaar 
vinden. Vijf jaar geleden hadden ze samen Fit & Shape 
opgericht, een bedrijf in voedingssupplementen en sport-
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voeding. Volgens Tim was het mede dankzij Sanders vlotte 
babbel zo succesvol. ‘Die jongen verkoopt nog een broodje 
poep als het moet.’ Laura had een vies gezicht getrokken. 
‘Nou, niet aan mij hoor.’

‘Ook aan jou, wedden? Ik zie heus wel hoe je reageert op 
zijn lach.’ 

‘Niet waar,’ had ze ontkend, maar haar wangen waren 
rood. Ze voelde zich betrapt. Ze was inderdaad erg ge-
charmeerd van Sander en zijn mooie lach. Daar had hij 
al menig vrouw het hoofd mee op hol gebracht. Maar ze 
hield van Tim, dat stond buiten kijf. Hij was een dromer 
en een idealist en dat sprak haar aan. Juist in een wereld 
waarin alles draaide om geld en macht konden er in haar 
ogen niet genoeg types als Tim zijn. Ook Tims spontane 
karakter vond ze leuk. Sander was veel berekender in alles 
wat hij deed. Waar Tim vaak ja zei en daarna pas nadacht 
over de gevolgen, hield Sander de stelregel ‘eerst denken en 
dan doen’ aan. 

Met zijn zachte karakter was Tim lang niet altijd opge-
wassen tegen de dominantere Sander. Hij was een bin-
nenvetter en conflictvermijder. Dat gedrag stoorde Laura 
nog weleens. Ook in hun relatie deed Tim er alles aan om 
onenigheid te vermijden en dat werkte haar soms ontzet-
tend op de zenuwen. Zij was zelf iemand die geen blad voor 
de mond nam en soms wat ongenuanceerd kon zijn. ‘De 
mantel der liefde kan ook verstikkend werken,’ had ze hem 
weleens toegebeten, toen hij zich in haar ogen weer eens te 
veel op zijn kop liet zitten door Sander. Maar ze had meteen 
ingebonden toen ze de gekwetste blik in Tims ogen zag.

Zijn zwakte was voor haar meteen ook zijn sterke punt. 
Uiteindelijk wilde iedere vrouw toch een lieve, betrouwba-
re man die haar waardeerde en respecteerde. Op Tim kon 
je in dat opzicht honderd procent bouwen en bij Sander 
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was ze daar niet zo zeker van. Hij was haar vaak te joviaal 
en flirterig tegen vrouwen en weigerde tot op heden om 
zich te binden. Ze zou met haar jaloerse karakter geen oog 
meer dichtdoen als Sander haar vriend was. Hij mocht dan 
knapper zijn dan Tim, maar ze zou nooit voor hem kiezen 
als hij serieus wat bij haar probeerde. Hoe aantrekkelijk ze 
hem ook vond, verder dan een beetje onschuldig flirten zou 
het nooit gaan. 

Tim leek er geen moeite mee te hebben en had haar her-
haaldelijk gezegd dat hij het zo fijn vond dat ze zo goed met 
Sander op kon schieten. ‘Hij is mijn beste vriend en ik ver-
trouw hem blindelings. Ik zou nooit iets tussen hem en mij 
in laten komen.’ Daarmee doelde hij op zijn ex-vriendin 
Tara die een wig tussen hen had proberen te drijven. Ze was 
jaloers geweest op de sterke band tussen Sander en Tim en 
wilde niet dat Tim privé nog langer met hem omging. Tim 
had de relatie met Tara uiteindelijk verbroken. 

‘En terecht,’ was Laura’s reactie geweest toen Tim haar 
dat had verteld. ‘Gelukkig voor mij ook,’ had ze er met een 
knipoog aan toegevoegd.

Laura had een vreselijke hekel aan mensen die onder in-
vloed van hun nieuwe partner hun vrienden ineens niet 
meer zagen staan. Ze had het zelf een paar jaar geleden 
meegemaakt met haar zogenaamd ‘beste’ vriendin Jenni-
fer. De eerste maanden had ze begrip getoond en de boel 
op zijn beloop gelaten. Ze gunde haar vriendin alle geluk 
van de wereld. Maar toen er na die eerste maanden niets 
veranderde en Jennifer geen enkel initiatief toonde tot con-
tact, werd Laura’s eigen motivatie om de vriendschap in 
stand te houden ook steeds minder. Voor Jennifer bestond 
er nog maar één persoon en die heette Aron. Niks mis met 
verliefdheid, maar daarom hoefde je de rest van de wereld 
toch niet uit het oog te verliezen? Vier jaar geleden had ze 
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voor het laatst geluncht met Jennifer. De vanzelfsprekende 
ongedwongenheid die er altijd tussen hen was geweest, was 
verdwenen. De gesprekken waren oppervlakkig, de grap-
pen geforceerd en het schaterlachen gemaakt. Ze leken wel 
complete vreemden voor elkaar te zijn geworden. Laura 
snapte nog steeds niet hoe dat had kunnen gebeuren. Als 
een contact minder intensief werd, dan betekende dat toch 
niet dat alle raakvlakken en gezamenlijke interesses ineens 
verdwenen? Toch was het gebeurd. Na die laatste lunch had 
ze nooit meer wat van Jennifer gehoord en ze had zelf ook 
geen contact meer gezocht. Ze miste haar vriendin nog 
steeds. Althans, de Jennifer van vroeger, voordat ze zo was 
veranderd. Laura realiseerde zich echter dat wat eens was 
geweest, nooit meer zou terugkomen. Er was te veel ge-
beurd. De Jennifer van nu was een vreemde voor haar met 
wie ze geen enkele klik meer had. 

‘Zou ik er even bij mogen?’
Laura schrok op uit haar mijmeringen en keek verschrikt 

naar de man die met zijn fiets in de hand achter haar stond. 
‘Ik wil mijn fiets graag in het rek zetten,’ moedigde hij 

haar aan om aan de kant te gaan. Ze had helemaal niet 
doorgehad dat ze, verdiept in het verleden, van haar eigen 
fiets was afgestapt en dwars voor het fietsenrek stond. 

‘O, natuurlijk, sorry.’ Snel draaide ze haar fiets en zette 
hem in het rek. Nu pas merkte ze hoe koud ze het eigen-
lijk had. Ze deed haar handschoenen uit om haar fiets op 
slot te zetten. Haar vingers waren rood van de kou. Ze blies 
in haar handen voordat ze haar handschoenen weer aan-
trok. Het begon zachtjes te sneeuwen en ze huiverde toen 
ze een sneeuwvlok op haar neus voelde. Vlug liep ze naar 
de ingang van het kantoor en drukte op de bel van Fit & 
Shape. Er vloog een vlinder door haar buik toen ze Tims 
stem door de intercom hoorde. ‘Hallo?’ 
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‘Ha liefje, zin om te lunchen?’ beantwoordde ze hem. 
‘Laura!’ riep hij enthousiast uit. De deur begon vrijwel 

meteen te zoemen en ze duwde hem open. Een aangena-
me warmte kwam haar tegemoet toen ze de hal in liep. Ze 
hoorde het geluid van een deur en snelle voetstappen die 
de trap afkwamen toen ze haar voet op de eerste tree van de 
brede trap zette. Tim kwam haar tegemoet lopen. Hij lachte 
zijn blije lach, waar ze een jaar geleden als een blok voor 
was gevallen. Het litteken op zijn rechterwang trok strak. 
In de winter was het altijd beter te zien dan ’s zomers. ‘Val 
van een speeltoestel toen ik drie was,’ had hij haar verteld 
toen ze ernaar vroeg. ‘Daar komt deze ook vandaan.’ Hij 
had haar zijn kromme middelvinger laten zien die na een 
breuk nooit goed geheeld was. 

‘Laura, wat een verrassing.’ Hij zoende haar vol op haar 
mond en ze beantwoordde zijn kus. Hand in hand liepen 
ze naar zijn kantoor. 

‘Hoor jij niet op je werk te zitten?’ vroeg Tim toen hij 
de deur van zijn kantoor achter hen sloot. Meteen betrok 
Laura’s gezicht. Ze besloot er geen doekjes om te winden. 
‘Ik ben ontslagen.’

‘Ontslagen? Hoe bedoel je?’
‘Nou, zoals ik het zeg. Ontslagen, ik heb de zak gekregen, 

ik ben werkeloos.’
‘Hoe kan dat nou?’
‘Reorganisatie. Omdat Corrie langer in dienst is dan ik, 

mocht zij blijven.’
‘Belachelijk. Jij hebt dag en nacht voor die gasten klaar-

gestaan.’
Laura haalde haar schouders op. 
‘Wist je dat het zo slecht ging met het bedrijf?’
‘We hebben... eh, ze hebben betere tijden gekend, maar 

ik had niet door dat het echt crisis was. Dat hebben ze vak-
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kundig voor het personeel verborgen gehouden.’
‘En nu?’
‘Geen idee. Morgen maar naar het uitzendbureau.’
‘Maar je hebt toch een opzegtermijn?’
‘Ja, van twee maanden, maar ik heb gezegd dat ik per di-

rect wilde stoppen. Als het zo moet dan wil ik geen dag lan-
ger meer voor hen werken. Ze zijn mijn energie niet waard. 
Die kan ik aan veel leukere dingen besteden. Aan jou bij-
voorbeeld...’ Laura liep op Tim af en gaf hem een zoen. 
Liefkozend streelde hij door haar donkerblonde krullen die 
wat plat tegen haar hoofd zaten door de wollen muts die ze 
gedragen had. 

‘Maar dan zit je nu dus zonder inkomen?’
‘Ik heb gezegd dat ik twee maanden salaris mee wil en dat 

ze me dat verschuldigd zijn. Rodney gaat het overleggen en 
belt me er nog over terug.’

‘Maar in het ergste geval krijg je niets mee en heb je vanaf 
vandaag dus geen inkomen?’

‘Ja, daar komt het wel op neer ja.’
‘Dat is niet echt handig. Ik snap wel dat je boos was, maar 

de volgende keer dat je zo impulsief wilt reageren, kun je 
beter eerst even met mij bellen.’

‘Ga jij me nou de les lezen? Dan ga ik weer, hoor. Mijn 
dag was al verschrikkelijk genoeg.’

‘Nee, natuurlijk niet, sorry. Wil je koffie?’ suste Tim.
‘Ik hoopte eigenlijk op een warme chocomel en een lek-

ker broodje bij Slagroom.’
Tim keek aarzelend op zijn horloge. ‘Ik heb het eigenlijk 

behoorlijk druk vandaag...’ Laura’s gezicht betrok. 
‘Maar, ik werk om te leven en niet andersom en een mens 

moet toch ook eten.’ Hij pakte zijn jas van de kapstok bij 
de deur en maakte een uitnodigend gebaar richting de uit-
gang. Laura liep naar buiten en Tim sloot zijn kantoor af. 
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Op de trap kwamen ze Sander tegen en Laura groette hem 
enthousiast. ‘Hé Sander, wij gaan even een broodje doen bij 
Slagroom, ga je mee?’ 

‘Nee, te druk, maar bedankt voor de uitnodiging.’ Hij liep 
snel door naar boven.

Laura keek verbaasd naar Tim. ‘Sinds wanneer slaat hij 
een uitnodiging voor Slagroom af?’

‘Moet hij weten.’ Tim haalde zijn schouders op en liep 
verder. 

‘Ik ga hem even halen, hoor. Hij zag eruit alsof hij wel een 
kop koffie kon gebruiken.’

‘Laat zitten joh, we kunnen toch ook met zijn tweeën 
gaan? Hij hoeft echt niet altijd overal bij te zitten, hoor.’

‘Wat doe je nou raar? Is er iets?’
‘Nee hoor.’
‘Dan haal ik hem.’ Laura begon terug naar boven te lopen 

en hoorde Tim nog net ‘Je doet maar’ mompelen. Ze be-
sloot zijn gemopper te negeren en liep door naar Sanders 
kantoor. De deur stond op een kier en ze stak haar hoofd 
om de hoek. Sander zat achter zijn bureau en staarde naar 
het scherm van zijn computer. Laura schraapte haar keel en 
hij keek op.

‘Weet je zeker dat je niet meegaat? Kom op joh, even een 
break. Een mens functioneert beter met een volle maag.’ 

‘Je weet dat ik een mooie vrouw als jij moeilijk iets kan 
weigeren, maar ik denk dat Tim liever alleen met je gaat 
lunchen.’ 

‘Welnee, hoe kom je daarbij? Vanavond heeft hij me hele-
maal voor zichzelf.’ Ze lachte ondeugend. Sander aarzelde 
even, maar ging toch overstag. ‘Nou, oké dan. Ga maar vast 
naar beneden. Ik sluit hier even de boel af en dan kom ik 
eraan.’

‘Gezellig. Dan zien we je zo.’
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Laura stond samen met Tim te blauwbekken bij haar fiets. 
Het was harder gaan sneeuwen. ‘Waar blijft Sander nou? De 
boel afsluiten hoeft toch niet zo lang te duren?’ Ongeduldig 
keek ze naar het raam van Sanders kantoor. Er brandde nog 
steeds licht. Druk gebarend liep hij langs het raam heen en 
weer. Hij voerde duidelijk een verhit telefoongesprek. Zijn 
jas had hij nog niet aan, voor zover Laura kon zien. ‘Hij 
staat gewoon een potje te bellen terwijl wij hier staan te 
bevriezen.’

‘Je had ook naar mij moeten luisteren, dan hadden we 
allang met zijn tweeën aan een broodje gezeten.’ Laura ne-
geerde Tims gemopper.

‘Ik bel hem wel even naar beneden.’ Ze drukte een paar 
keer achter elkaar op de bedrijfsbel. Er kwam geen reactie. 
Laura keek weer naar boven. Sander stond weer voor het 
raam en staarde voor zich uit. De afstand was te groot om 
zijn gezichtsuitdrukking goed te kunnen lezen. Zijn jas had 
hij inmiddels aan en zijn handen zaten in zijn zakken. Het 
telefoongesprek was dus afgelopen. 

Ze drukte nogmaals op de bel en praatte lukraak in de 
intercom. ‘We staan hier te vernikkelen.’ Er klonk een kra-
kerig geluid gevolgd door Sanders stem. ‘Ik kom er nu aan.’ 
Vlak daarna vloog de deur open en kwam Sander met een 
verhit gezicht naar buiten stuiven.

‘Sorry, ik kreeg nog een telefoontje. Alles om de klant te-
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vreden te houden, hè?’ Hij liep langs hen heen naar het fiet-
senrek en haalde een krakkemikkige herenfiets van het slot. 
Tim bekeek hem met argusogen. ‘Nieuwe fiets?’

‘Mijn andere is gejat.’
‘Kon je niks fatsoenlijkers kopen? Je verdient genoeg, lijkt 

me.’
‘Wat is er mis met een tweedehandsfiets? Hij doet het 

prima.’
Laura stond met verbazing naar het gekissebis te luiste-

ren. ‘Wat doen jullie onaardig. En waarom ben jij zo chag-
rijnig?’ richtte ze zich specifiek tot Tim.

‘Slecht geslapen,’ mompelde hij.
‘Nou, daar was anders niks van te merken toen je de deur 

voor me opendeed. Heeft het iets met hem te maken?’ Ze 
wees naar Sander die stond te dralen bij zijn fiets. 

‘Stap nou maar achterop,’ zei Tim.
‘Oké, dan zal het wel aan mij liggen.’ Tim begon langzaam 

te rijden op Laura’s fiets en Laura sprong op de bagagedra-
ger. Ze legde haar koude wang tegen Tims rug, sloeg haar 
armen stevig om zijn middel en sloot een ogenblik haar 
ogen. Even ging ze volledig op in het ritmische gewiebel 
van Tims lijf dat werd aangejaagd door zijn stevige tred op 
de pedalen. Zijn jas schuurde zachtjes tegen haar gezicht 
terwijl de gure wind haar huid deed tintelen. Ze trok haar 
muts nog wat verder over haar oren. Ze had zo een dubbele 
warme chocomel nodig om weer een beetje op tempera-
tuur te komen. Wát nou opwarming van de aarde?

Na een tochtje van amper vijf minuten parkeerden ze hun 
fietsen bij Slagroom. Er hing een knusse warmte in het eet-
café met voornamelijk houten inrichting. Laura liep langs 
de lange bar en nam plaats aan een vierpersoonstafeltje 
achter in de zaak. Tim ging tegenover haar zitten en Sander 
naast haar. Vrijwel meteen kwam een serveerster hun kant 
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op lopen. Laura pakte snel de kaart die op tafel stond en 
gaf hem door aan Tim toen ze haar keus had gemaakt. ‘Een 
broodje Italiano en een warme chocomel met slagroom, 
alsjeblieft.’

‘Voor mij een twaalfuurtje en een dubbele espresso,’ 
maakte Tim zijn keus zonder op de kaart te kijken.

‘Doe mij maar een cappuccino en een broodje bal.’ San-
der gaf de serveerster een knipoog. Tim zuchtte geërgerd. 
‘Moet je nou altijd de joviale jongen uithangen? Heb je een 
aandachtsprobleem of zo?’

Sanders gezicht vertrok. Hij leek iets te willen zeggen, 
maar hield zich in. 

‘Jeetje, wat mankeert jullie vandaag toch? Als er iets is, 
praat het uit of hou erover op. Mijn dag is al ellendig ge-
noeg.’

Tims gezichtsuitdrukking werd zachter en hij pakte met 
zijn warme handen de hare vast. ‘Sorry, schat, je hebt hele-
maal gelijk.’

‘Wat is er ellendig aan jouw dag?’ vroeg Sander.
‘Laura is vandaag haar baan kwijtgeraakt,’ beantwoordde 

Tim zijn vraag. 
‘Dat meen je niet? Hoezo?’
‘Reorganisatie.’
‘Dat vind ik echt klote voor je.’ Sander raakte zachtjes 

haar schouder aan. ‘En nu?’ 
‘Morgen asap naar het uitzendbureau. Ik heb het geld 

hard nodig.’
‘Waarom kom je voorlopig niet bij Fit & Shape werken?’ 

stelde Tim spontaan voor.
‘Wat moet ze doen dan?’ reageerde Sander meteen.
‘Jou helpen met de administratie.’
‘Dat kan ik heel goed in mijn eentje af.’
‘Je klaagt anders steen en been dat je het zo druk hebt.’
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‘Je moet niet alles wat ik zeg zo letterlijk nemen.’
‘We kunnen best wat extra handen gebruiken. Laura kan 

de administratie van je overnemen, dan heb jij weer wat 
meer tijd om ons klantenbestand te onderhouden en om te 
acquireren.’

Laura luisterde met verbazing naar het gesprek. ‘Hallo, 
heb ik zelf ook nog iets te zeggen? Ik hou er niet van als 
mensen over me praten terwijl ik er zelf bij zit.’

Sander draaide zich om en keek haar recht aan. ‘Prima, 
dan zeg ik het rechtstreeks tegen jou: ik vind het een slecht 
idee. Niks persoonlijks hoor, maar werk en privé kun je be-
ter gescheiden houden.’

‘Wat een gelul. Wij waren toch ook bevriend toen we een 
bedrijf begonnen?’ bemoeide Tim zich ermee.

‘Dat was anders.’
‘Hoezo was dat anders?’
‘Vriendschap is voor altijd en bij een relatie moet je dat 

maar afwachten. Nogmaals, niks persoonlijks hoor, Laura,’ 
voegde hij er snel aan toe.

Laura kuchte verontwaardigd. ‘Dus jij denkt dat Tim en 
ik niet bij elkaar blijven? Dat jij niet in staat bent om je lan-
ger dan een week te binden, wil niet zeggen dat alle man-
nen zo in elkaar zitten, hoor.’

‘Weet je wat, tortelduifjes, ik trek me terug. Mijn eetlust 
is ineens weg. Bovendien schijn ik het nogal druk te heb-
ben.’ Ruw duwde hij zijn stoel achteruit, stond op en griste 
zijn jas mee. De serveerster die net aan kwam lopen met de 
broodjes liep hij bijna omver.

‘Nou ja zeg!’ riep Laura uit. Maar Sander was al bijna bij 
de uitgang. Tim verontschuldigde zich voor het gedrag van 
zijn vriend tegenover de serveerster en liet Sanders bord in 
het midden van de tafel zetten. ‘Die eten we samen wel op.’ 
Vervolgens bestelde hij nog een dubbele espresso en Laura 
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volgde zijn voorbeeld. ‘Ik geloof dat ik er ook wel een kan 
gebruiken, dus maak er maar twee van.’ De serveerster ver-
trok weer.

‘Wat is Sander kort aangebonden. En jij reageert ook al de 
hele tijd zo korzelig. Zo ken ik je helemaal niet.’ Laura nam 
een hap van haar broodje.

‘Iedereen heeft toch weleens zijn dag niet?’ mompelde 
Tim met volle mond.

‘Maar...’
‘Laat het rusten, Lau. Waarom moeten vrouwen altijd 

overal iets achter zoeken en dingen zo ingewikkeld maken?’
‘Oké, ik zeg al niks meer. Smakelijk eten.’ Demonstratief 

nam ze een grote hap. Tim volgde haar voorbeeld. Zwij-
gend aten ze verder tot de serveerster de espresso’s kwam 
brengen. Toen ze weer weg was keek Tim Laura aan met 
een voorzichtige glimlach op zijn gezicht. ‘Zand erover?’

Ze aarzelde even en ging toen overstag. ‘Zand erover.’
Tim zuchtte opgelucht. Laura keek naar zijn leeggegeten 

bord. Ook de lunch van Sander was volledig achter zijn kie-
zen verdwenen. ‘Volgens mij had je gewoon honger, want 
je kijkt al een stuk vrolijker uit je ogen.’ Tim lachte schaap-
achtig en pakte haar hand. ‘Ik meende het serieus wat ik 
daarstraks zei. Over werken bij Fit & Shape.’

‘Ik weet het niet, hoor. We hebben het net zo leuk samen. 
Als ik voor je ga werken verandert dat misschien wel. Wat 
Sander zei over werk en privé gescheiden houden is hele-
maal niet zo gek.’

‘Ben je bang dat ik een bazig type ben?’ grinnikte Tim.
‘Nee, dat je seks met me op je bureau wilt en dat ik al-

leen nog maar korte rokjes mag dragen.’ Laura keek hem 
ondeugend aan. ‘Maar alle gekheid op een stokje, zijn we er 
al aan toe om elkaar bijna dag en nacht te zien? We zijn net 
een jaar samen.’
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‘Het lijkt me heerlijk om je vaker te zien. Er zijn mensen 
die binnen drie maanden al trouwen.’

‘Ja, en dat zijn meestal niet de stabielste huwelijken. Ik wil 
het zo graag goed doen, Tim.’

‘Je kunt het nooit fout doen. In oorlog en liefde is alles 
immers geoorloofd.’ 

Ze gaf hem een zachte schop onder tafel. ‘Ik meen het. Ik 
wil dat onze verhouding gelijkwaardig blijft en ik weet niet 
of dat lukt als je naast mijn minnaar ook mijn baas wordt.’

‘Dat weet ik, schatje, maar ik denk echt dat je je druk 
maakt om niks. Ik kick niet op macht en ik heb niks met 
hiër archie. Jij en ik horen bij elkaar, dat wist ik al meteen 
toen ik je zag. Stel je eens voor dat we ’s ochtends samen 
wakker worden, ontbijten en dan samen naar kantoor gaan.’ 
Laura keek hem aarzelend aan. ‘Bedoel je dat je meteen ook 
wilt samenwonen?’

‘Ik denk dat we toe zijn aan een volgende stap.’
Laura liet zijn woorden op zich inwerken en langzaam 

klaarde haar gezicht op.
‘Misschien heb je daar wel gelijk in, ja. Jij denkt niet dat 

het te vroeg is?’
‘Absoluut niet.’
‘Dus samenwonen én voor je komen werken. Wie weet 

is dat het proberen waard. Ik vind je in elk geval de leukste 
man van de wereld, dus misschien ben je ook wel de leukste 
baas die ik me kan wensen. Daarbij lost het meteen mijn 
baanloosheid op. Laten we het een maand proberen. Ik kan 
morgen beginnen. Met werken dan,’ voegde ze eraan toe. 
‘Dat samenwonen doen we als het samenwerken bevalt.’

Tim keek haar verheugd aan. ‘Qua salaris...’ 
Laura liet hem niet uitpraten en zei lachend: ‘Over mijn 

salaris onderhandelen we vanavond in bed.’ Haar gezicht 
werd weer serieus. ‘Maar hoe moet dat dan met Sander? Hij 
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was er vrij stellig in dat hij het niet wilde. Ik kan misschien 
toch beter een andere baan zoeken. Het lijkt me niet in het 
belang van Fit & Shape als ik er tegen Sanders wil in kom 
werken. Tenslotte heeft hij net zoveel te zeggen als jij.’

Tim reageerde laconiek. ‘Geef het een week. Dan is San-
der wel bijgedraaid.’ Laura had er een hard hoofd in, maar 
stemde toch in.

‘Ga je nog mee voor één bakkie op kantoor? Kun je vast 
wennen aan je nieuwe werkomgeving.’

‘Niet zo hard van stapel lopen jij,’ corrigeerde ze hem. 
‘Eerst Sander. Maar ja, ik ga nog mee voor een bakkie. Als 
je vriendin,’ voegde ze er voor de duidelijkheid aan toe. 

Het was gestopt met sneeuwen toen ze buiten kwamen 
en de wind leek wat gedraaid. Tim veegde met de mouw 
van zijn jas de bagagedrager voor haar schoon. Ze trok haar 
sjaal tot vlak onder haar neus en sprong achterop. Geluk-
zalig leunde ze tegen Tim aan. Ze hield ervan om met hem 
door de stad te fietsen. Sneller dan haar lief was stonden 
ze alweer voor het kantoorgebouw. Het fietsenrek was vol. 
‘Zet maar even op de stoep, ik blijf toch geen uren meer.’

Hand in hand liepen ze naar Tims kantoor. Door de deur 
van Sanders gesloten kantoor klonk geroezemoes. 

‘Ik vraag wel even of hij ook koffie wil,’ bood Laura aan.
‘Doe ik straks wel, hij houdt er niet van om gestoord te 

worden als hij met een klant belt.’ Tim had ondertussen een 
tweede mok gevuld en ze pakte hem aan. Op de sofa in zijn 
kantoor dronken ze hun koffie.

‘Ik moet gaan,’ zei Laura even later. Ze zette haar lege mok 
op tafel en stond op. ‘Ik heb je al veel te lang van je werk 
gehouden. Dat ik geen werk meer heb, wil niet zeggen dat 
dat ook voor andere mensen geldt.’ Ze gaf Tim een zoen. 
‘Zie ik je vanavond?’

‘Uiteraard. Kom je naar mij?’ 
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‘Dat is goed. Bel maar als je wegrijdt van kantoor.’ Ze gaf 
hem nog een kus en vertrok. Buiten aangekomen keek ze 
verbaasd naar de lege plek op de stoep waar haar fiets had 
moeten staan. Ze liet haar ogen door de straat gaan. Tegen 
beter weten in hoopte ze dat iemand hem verplaatst had. 
Shit, ze was nog geen halfuur weggeweest. Lopend naar 
huis was een beetje te veel van het goede. Dan maar vragen 
of Tim haar even naar huis kon brengen. Ze liep terug naar 
de deur van het kantoorpand waar net iemand door naar 
buiten kwam en glipte naar binnen. Aangekomen op de 
verdieping van Fit & Shape hoorde ze de verhitte stemmen 
van Sander en Tim. Waren ze elkaar nou alweer in de haren 
gevlogen? Vlug liep ze door met de intentie de kemphanen 
uit elkaar te halen. Ze stond al met de deurklink in haar 
hand toen ze haar naam hoorde vallen. Ze bleef staan en 
luisterde.

‘Ik vind dat Laura recht heeft op de waarheid.’
‘Doe niet zo achterlijk. Je houdt je mond.’
‘Sander, ik kan niet meer leven in een leugen. Ik wil het 

haar vertellen en dan moet ze zelf maar beslissen of ze bij 
me blijft of niet.’

‘Hou toch op met moraalridderen. Je hoeft haar niet wij-
zer te maken dan ze al is. Daar doe je niemand een plezier 
mee. Wil je alles wat je hebt opgebouwd kapotmaken? Dat 
laat ik niet gebeuren! We hebben hier vaak genoeg over ge-
praat. Einde discussie.’

Laura voelde de tranen in haar ogen springen. Had Tim 
een geheim voor haar? Tim, die voor zover ze wist altijd 
eerlijk en oprecht was? Een steek van jaloezie trok door 
haar buik. Had hij een ander? Was zijn wekelijkse kroeg-
avond met Sander een smoes? Ze voelde een baksteen in 
haar maag en wist niet wat ze moest doen.

De deur van Tims kantoor vloog open en ze kon nog net 
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opzij springen. Sander kwam met een rood hoofd naar bui-
ten stampen. Hij schrok toen hij haar zag staan. ‘Wat doe jij 
hier? Hoe lang sta je hier al?’

‘Lang genoeg.’ Ze keek hem fel aan. Tim kwam zijn kan-
toor uit lopen en werd bleek toen hij haar zag. Woedend 
keek ze hem aan. ‘Wat hou jij voor mij verborgen? Heb je 
een ander?’

‘Laura,’ hakkelde hij. ‘Ik dacht dat je naar huis was.’
‘Ja, dat is wel duidelijk dat je dat dacht.’
‘Waarom ben je teruggekomen?’
‘Mijn fiets is gestolen, maar dat doet er nu niet toe. Ik wil 

weten waar jullie het net over hadden!’
Sander wierp Tim een waarschuwende blik toe. Tim 

wendde zijn gezicht af en staarde naar zijn schoenen. Toen 
keek hij vastberaden op. ‘Ik wist niet hoe ik het je moest 
vertellen, ik wil je niet kwijt, maar je hebt recht op de waar-
heid nu het serieus wordt tussen ons...’

‘Tim is onvruchtbaar,’ knalde Sander er plompverloren uit.
Laura staarde eerst Sander en vervolgens Tim met open 

mond aan. Ook Tim leek even niet te weten hoe hij moest 
reageren. 

‘Ja, ik denk ik help je even om het je wat makkelijker te 
maken. Dat hadden we toch afgesproken?’ zei Sander. ‘En 
wij houden ons altijd aan onze afspraken, toch Tim? Die 
zijn heilig.’

Sander keek Tim doordringend aan en die sloeg zijn ogen 
neer. Aarzelend pakte hij Laura’s hand. ‘Het spijt me.’ 

Laura trok haar hand terug. ‘Waarom heb je dat niet eer-
der verteld?’

‘Ik laat jullie even,’ mompelde Sander en hij liep naar zijn 
eigen kantoor.

Tim keek hem na. ‘Ik spreek je straks nog wel. Je wordt 
bedankt.’ Toen richtte hij zich weer tot Laura en sloeg een 
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arm om haar heen. ‘Kom, dan gaan we even rustig zitten.’ Ze 
liet zich meevoeren naar de sofa waar ze nog maar net met 
een kop koffie hadden gezeten. Het duizelde Laura allemaal. 
Toen ze vanochtend opstond was haar leven nog onbezorgd 
geweest, maar in een paar uur tijd was alles anders gewor-
den. Ze was haar baan kwijt en nu bleek haar vriend een 
‘probleem’ te hebben en viel haar toekomstdroom van een 
gezin met minstens twee kinderen in duigen. Verdwaasd 
keek ze hem aan en meteen laaide de boosheid weer op.

‘Waarom heb je me dit niet eerder verteld? Je weet dat ik 
later graag kinderen wil.’

Tim was even stil en staarde voor zich uit. Toen keek hij 
haar aan.

‘Ik kon het niet, Laura. Ik weet hoe je ogen beginnen te 
stralen als je op straat een leuk kind ziet lopen. Het risico 
dat ik je kwijt zou raken was te groot. Ik schaamde me ook, 
alsof ik heb gefaald als man. Een mislukkeling. Wie wil er 
nou met een mislukkeling leven?’ Hij deed zijn handen 
voor zijn gezicht en schudde zijn hoofd. Laura trok zijn 
handen weg. ‘Kijk me aan.’ Hij gehoorzaamde. 

‘Ik snap dat het moeilijk is om zoiets te vertellen, maar je 
had eerlijk tegen me moeten zijn. Nu moet ik het verdom-
me van Sander horen. Je had niet eens de ballen om het me 
zelf te vertellen.’ Tim kromp ineen bij het woord ‘ballen’ en 
Laura realiseerde zich dat ze zich niet bepaald tactisch had 
uitgedrukt. ‘Sorry. Maar je snapt wel wat ik bedoel.’

‘Je hebt helemaal gelijk. Wat kan ik zeggen? Ik snap het als 
je een punt achter onze relatie wilt zetten.’

‘Wat? Dat lijkt me wat voorbarig, maar dit is wel iets waar 
ik goed over wil nadenken. Ik had me onze toekomst iets 
anders voorgesteld.’

‘Dat snap ik. Neem de tijd die je nodig hebt. Ik hoor het 
wel als je me weer wilt zien. Óf je me weer wilt zien.’
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