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1
‘WIL JE GELIJK HEBBEN of wil je gelukkig zijn?’
Langzaam trok ze haar leesbril van haar neus.

Ze leek er net Jennifer Anniston mee. Als je heel snel
keek.

‘Dáár gaat het om.’ Voorzichtig vouwde Brenda de pootjes
van haar leesbril dicht.

Ze had zich een paar maanden geleden contactlenzen laten
aanmeten, en, in het kader van een total make over, ook
meteen solar nails, zoals op het raam van de Vietnamese
nagelstudio stond.

De opticien had gezegd dat één contactlens voldoende was.
Die zou haar oogspieren trainen om goed van dichtbij én goed
van veraf te kunnen zien.

Ze had zich als nieuw gevoeld en tien jaar jonger zonder
dat goedkope Kruidvat brilletje en haar afgebladderde dunne
nagels.

Maar de solar nails en de contactlens waren geen goede
combinatie. Toen ze die dag de lens uit haar oog moest zien te
krijgen, lukte dat voor geen meter met haar lange plastic
nagels. Ze schraapte over de bal van haar oog tot die
bloeddoorlopen was en de tranen over haar wang liepen.

Met een zonnebril op was ze gefrustreerd teruggefietst
naar de brillenwinkel waar de opticien met een lampje in haar
oog had gezocht naar haar lens.

‘Hij is er al uit, hoor,’ had hij gezegd. ‘Oh nee, toch niet.
Hij zit vacuüm gezogen. Ik zie het al, je oogbal is te bol!’



Met een zuignapje had hij de lens uit haar oog geplukt en
naar haar nepnagels gekeken. ‘Dát gaat niet samen.’

En dát was het einde van de contactlens.

Ernstig keek Brenda de zaal rond.

Achterin stond iemand op.

Was het een man of een vrouw? Een vrouw, dat moest
haast wel. Ze raapte een jas, een motorjack leek het, van de
grond en trok het schichtig aan.

Het bleef stil. Zoals altijd.

Nog een paar seconden…

Op de tweede rij begon iemand te klappen.

En toen nog iemand.

Vooraan ging een dame staan.

Drie vrouwen naast haar volgden.

‘Geweldig!’ Het geklap klonk harder.

Geritsel van aantekenblokken die werden gesloten en
neergelegd.

‘Lang leve de mannen!’ riep een jonge vrouw achterin. Ze
klapte haar handen stuk.

Het applaus zwol nog steeds aan.

Brenda glimlachte en maakte een diepe buiging. Op haar
kop hangend keek ze langs haar benen naar achteren. Ze zag
de organisatrice van het Women, Men, Love evenement
geestdriftig meeklappen in de coulisse.

Natasja, de BN’er die als presentatrice de avond leidde,
kwam met haar microfoon en een groot boeket het podium op.

‘Dames, geef een flink applaus aan onze mannenfluisteraar
Brendaaa Párk!’

Brenda nam de bloemen aan en blies drie luchtkusjes in
Natasja’s blonde manen.

Vanuit haar ooghoek zag ze hoe de persoon achterin zich
langs de rij klappende vrouwen wurmde en met grote stappen



richting de uitgang liep. Op de rug van het zwarte jack prijkte
een grote afbeelding van een Chinese draak.

Zonder op of om te kijken verdween de figuur uit de zaal.

Brenda slikte. Het gebeurde nooit dat iemand zo haar
lezingen verliet. Haastig en zonder glimlach. Zo’n type als
deze vrouw - of man? - kwam niet vaak op haar talks af.

Met haar rechtervuist verlegen voor haar mond liet ze de
waardering over zich heen komen.

Het ontroerde haar elke keer weer.

Ze klikte de microfoon aan.

‘Ik wil júllie bedanken,’ ze zwaaide de bloemen richting
de zaal. ‘En ik wens jullie women…’ ze pauzeerde even, ‘veel
Men en Love!’

Mijn God, zei ze dat echt? Lekker, haalde ze met deze
allerlaatste opmerking haar professionele optreden in één ruk
onderuit.

Zo makkelijk was het natuurlijk niet. De zaal zat vol met
vrouwen die een man wilden of wilden houden. Of ervan
wilden scheiden. Zo’n blije-eikeltjes-opmerking kon dan
weleens helemaal verkeerd vallen…

‘Mag ik u bedanken?’ Een kleine, magere vrouw van
achterin de vijftig stond aan de rand van het toneel en keek
Brenda ernstig aan. In haar hand klemde ze Brenda’s nieuwste
boek Gelijk & Gelukkig. ‘U heeft mijn huwelijk gered.’

‘Dat is fantastisch.’ Brenda knielde voorzichtig op haar
hoge hakken bij de vrouw die van pure emotie in tranen
uitbarstte.

Er vormde zich een rij vrouwen voor het podium. De
meeste met haar boek in hun hand. Sommige met haar
evenementen-brochure.

‘Brenda, waar koop je je jurk?!’

‘Brenda, is er nog plaats op je volgende retraite?

Ze glimlachte. De avond was, zoals altijd, een succes.



2
VER NA MIDDERNACHT nam Brenda de afrit Amsterdam
Sloten.

Bon Jovi blèrde door de auto om haar wakker te houden.
It’s my life.

Als ze zich gaf, dan gaf ze zich helemaal.

Totdat ze de laatste vraag beantwoord had, was ze op het
podium blijven zitten. Pen in de ene hand voor het signeren,
visitekaartjes in de andere om afspraken te noteren.

Heel wat mannen in het land zouden verrast naar de vrouw
kijken die vanavond bij hen in bed kroop. En wéér een nieuwe
groep vrouwen zou zich realiseren dat, om gelukkig met
iemand samen te leven, ze eerst gelukkig met zichzelf moesten
leven.

Zuchtend reed ze een blokje om. Geen parkeerplek te
vinden.

Ze zette haar Pepper White mini op een veel te donker
plekje naast het buurtspeeltuintje en trok snel haar spullen uit
de auto.

Nu ze niets meer hoefde, was ze ineens doodop.

De anderhalf uur durende autorit van Tilburg naar
Amsterdam-west had haar laatste energie verbruikt.

Met haar laptoptas om haar nek zeulde ze haar rolkoffer
naar de voordeur, te beleefd als ze was om het ding ratelend
over de stoep langs haar slapende buren te trekken.

Het bekende misselijke gevoel in haar maag kwam
opzetten. En toen ze de voordeur openmaakte was het



opgekropen tot in haar keel. Home. Alone.
Nou ja, niet helemaal, want toen ze haar woonkamer

binnenstapte, kwam Karlsson slaperig overeind. Zijn staart
tikte op de leren stoelleuning. De grootste en meest
comfortabele zitplaats had hij geconfisqueerd. Had zij láten
confisqueren, want het kostte haar te veel moeite om de hond
telkens van de oversized fauteuil, overduidelijk zijn
lievelingsplek, weg te jagen. Bovendien had het wel iets knus,
zo’n opgekrulde zwartharige knuffel in haar zithoek.

De plek waar Robert altijd had gezeten.

Misschien dat Karlsson er daarom zo graag in lag;
misschien rook hij de geur van zijn baasje nog wel…

Samen met de Doe-Het-Zelf sfeerhaard, het Perzische
tapijt van haar oma en het whiskytafeltje uit de
kringloopwinkel benaderde het tafereel de plaatjes uit House
Beautiful, het blad dat Brenda, elke keer dat ze elkaar zagen,
van Juul kreeg, haar beste vriendin die met haar Engelse man
in Londen woonde.

Als er één ding was waar ze nu geen zin in had, was het
om nog een rondje met Karlsson te lopen. Ze haalde de
keukendeur van het slot en duwde haar hond met zachte hand
naar buiten, de achtertuin in. Hij keek haar met een sippe blik
aan. Alweer? leek hij te zeggen.

Karlsson plaste niet graag op eigen territorium en na een
flauw rondje over het piepkleine grasveldje krabde hij alweer
aan de keukendeur.

Brenda schonk zichzelf twee vingers whisky in.

Het misselijkmakende gevoel was bijna niet te harden. Wat
overviel de stilte en leegte van het huis haar toch elke keer
weer hard. Ze pakte haar mobiele telefoon uit haar tas.

Om haar aandacht bij haar werk te houden stond haar
smartphone uit.

En om haar tijd effectief en productief te benutten keek ze
maar vier keer per dag op haar telefoon.



’s Morgens tijdens het ontbijt – niet eerder, want anders
begon de versnippering van haar tijd dán al. Nee, pas na het
schrijven van haar ‘dit moet ik – dit wil ik’ lijstjes en haar
kwartiertje gym bekeek ze haar berichtjes en social media. Om
twaalf uur tijdens haar lunch keek ze; om vier uur ‘s middags
bij haar kop thee ook weer en ’s avonds voor het slapen gaan
nog één keer. …
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