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Lina had helemaal niet stilgestaan bij het fornuis. ‘Gas, elektrisch 

of inductie?’ vroeg de verkoopmedewerkster op de keukenafde-

ling behulpzaam. Lina had haar wezenloos aangestaard. Tot haar 

opluchting had ze eindelijk een appartementje gevonden dat ze 

zich kon veroorloven – eentje zonder portiek dat vol lag met 

gebruikte injectienaalden. Ze was er zo blij mee geweest dat ze 

was vergeten om de meest basale vragen te stellen. Kon je er op 

gas koken? Hoe werd het huis eigenlijk verwarmd? Wat voor 

soort boiler was er? Was er überhaupt een boiler? 

 ‘Hebt u ook pannen die voor alle soorten fornuizen geschikt 

zijn?’ vroeg ze, en ze probeerde niet zo hopeloos te kijken als ze 

zich voelde. 

 De vrouw haalde de Le Creuset-pannen tevoorschijn. Een 

kleine braadpan kostte al evenveel als haar hele keukenbudget. 

Ze had gestameld dat ze er nog even over na wilde denken en 

was naar de roltrap gelopen. 
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 Inmiddels staat Lina op de begane grond van het grote waren-

huis. De mensen lopen gehaast langs haar heen, hun boodschap-

pentassen botsen tegen haar benen. Ze vraagt zich af wat haar 

nog meer ontschoten is. Haar hoofd is al vijf maanden wazig. 

Vanaf het moment dat Nick haar vertelde dat hij bij haar weg-

ging. 

 Ze zou eigenlijk een strijkplank en een wasmand moeten ko-

pen. Maar haar dochter had de auto geleend, en ze had geen zin 

om die dingen mee te slepen in de bus. Hij had tegen haar gezegd 

dat ze ‘in redelijkheid’ haar deel van de huisraad kon meenemen. 

Maar ze had niets willen hebben dat Felicity, de nieuwe vrouw in 

zijn leven, had aangeraakt. Dus had ze alleen de persoonlijkste 

dingen meegenomen: foto’s, boeken, kleding en sieraden. 

 Ik had toch mijn pannen mee moeten nemen, denkt ze. Dat 

hadden haar vriendinnen ook tegen haar gezegd. Woest waren 

ze. Kleed hem helemaal uit. Ze vonden dat ze hem moest haten. 

Maar ze was vooral heel verdrietig. Ik mis je zo, zei ze in stilte te-

gen hem, voor de honderdachtenvijftigste keer die dag. 

 ‘Mag ik u misschien wat van deze parfum opspuiten?’ 
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 Lina schrikt van de jonge vrouw die een parfumflesje op haar 

gericht houdt zoals Lina zelf een mot in haar linnenkast met 

verdelgingsspray te lijf gaat. 

 ‘O. Eh. Graag.’ 

 De vrouw pakt haar bij haar polsen en besproeit die rijkelijk 

met een heel sterk geurend luchtje. Op haar naambadge staat: 

‘Rowena’. 

 ‘Wilt u misschien een gratis make-over?’ 

 Lina snuift aan haar pols. ‘O, ik geloof niet dat–’ 

 ‘We hebben een foundation die u echt een mooie gloed zou 

geven.’ Rowena houdt haar hoofd schuin zoals mensen dat doen 

als ze eigenlijk willen zeggen: Wat zie je er bleek en afgepeigerd uit. 

 Lina heeft zich al in geen weken opgemaakt. Op de een of 

andere manier voelde het zo zinloos. Wie kijkt er nu nog naar 

haar? 

 ‘Wíj hebben óók een prachtige foundation.’ Er was een andere 

winkelbediende aan haar schouder verschenen. ‘Sophie’, volgens 

haar naamkaartje. ‘We hebben een paar schitterende tinten die 

uw jukbeenderen mooi zouden accentueren.’ 

 In plaats van die grauwe deegbal die door moet gaan voor uw gezicht. 
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 ‘Ik denk dat mevrouw mijn Milady-serie erg goed zou bevallen, 

Sophie,’ zegt Rowena. 

 ‘Het is zo rustig,’ zegt Sophie. ‘En jij hebt je poeder al mogen 

opbrengen bij mijn vorige klant.’ 

 Het zou kunnen dat Rowena Sophie een boze blikt toewerpt. 

‘Maar mevrouw hier is vast te druk voor twee make-overs.’ 

 Lina denkt aan de lange busrit naar huis, aan de stapel niet-

afgespoelde bakjes van het afhaalrestaurant die in haar nieuwe 

appartement op haar wachten, en de holle galm. 

 ‘Niet echt, hoor,’ zegt ze. Ze laat zich meevoeren naar de kruk 

bij de make-upcounter. ‘Mijn man is namelijk net bij me weg. Het 

zou weleens leuk zijn om er… anders uit te zien.’ 

 De woorden klinken nog onwerkelijk, alsof ze bij iemand 

anders uit de mond rollen. Maar het is fijn om haar ogen te kun-

nen sluiten en haar gezicht te laten reinigen door de vrouw. Ze is 

al in geen maanden door iemand aangeraakt. De vingertoppen 

van de vrouw glijden zachtjes over haar huid. Ze vegen en betten 

zoetgeurende lotions die haar poriën blijkbaar doen sluiten en 

haar teint zullen verfijnen. 

 ‘Dit is een heerlijk nieuw product met AHA’s en retinolzuren,’ 

zegt de vrouw en Lina knikt alsof ze weet wat dat zijn. Ze ge-
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bruikt al jaren alleen een washandje en Oil of Olaz. Haar zusje 

heeft ooit een keer een visagiste ingehuurd om Lina’s gezicht te 

‘doen’ voor haar twintigjarige huwelijksfeest. Maar ze voelde zich 

net een dragqueen, en telkens als ze een gast zoende, liet ze een 

oranje afdruk achter op hun wangen. 

 ‘Deze crème is geweldig voor wallen,’ zegt Sophie. ‘Onze pro-

ducten zijn ook zeer geschikt voor de rijpere huid.’ 

 ‘Wij hebben het bij onze producten altijd over huidverjóng-

ing,’ zegt Rowena, die zelf hooguit vijfentwintig kan zijn. 

 ‘Ik geef u wel wat tegen een rimpelige hals.’ 

 ‘O, op een rimpelige hals zit ik inderdaad niet te wachten,’ zegt 

Lina en ze schiet in de lach om haar grapje. Het klinkt als een on-

gemakkelijke, hese hoest, zodat ze rood aanloopt van schaamte. 

 De twee meisjes wisselen een blik. 

 ‘Ik bedoel, graag. Ja, graag, eh… doe maar iets aan mijn nek.’ 

 Ze kan er moeilijk aanstoot aan nemen. Er zijn haar wel ergere 

dingen aangedaan dan deze twee meisjes met hun opmerkingen. 

Ze doen ook maar hun werk. Zij is nu eenmaal een vrouw van 

middelbare leeftijd met een vlekkerige huid met grove poriën en 

een nek met kwabben. Een vrouw die door haar echtgenoot inge-
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ruild is voor Felicity, met haar ongetwijfeld rimpelloze hals en 

vlekkeloze boezem. Ze willen alleen maar helpen. 

 ‘Ik denk dat we uw ogen meer moeten laten spreken,’ zegt 

Sophie. ‘Dit is een beeldige nieuwe kleur van LaLuxe die uw blik 

echt helemaal opent.’ 

 ‘O,’ zegt Lina. 

 ‘Voor uw wangen dacht ik aan deze fraaie koraaltint. Krijgt u 

een fris kleurtje van.’ 

 ‘Als jij dat doet, Sophie, dan moeten we gaan voor een wat 

neutralere lippenstift. Anders wordt het snel te veel.’ 

 ‘Het wordt niet te veel.’ 

 Lina sluit haar ogen weer en laat haar gezicht als hun schilder-

doek gebruiken. Ze voelt hun kwasten. Ze hoort hun zachte ‘hm’, 

zo geconcentreerd zijn ze aan het werk. Ze merkt het geschuifel 

van hun voeten op als ze voorzichtig voor elkaar opzij gaan. 

 ‘Ik heb een heel fijne primer met siliconen gebruikt,’ zegt So-

phie. ‘Dat verdoezelt die poriën en zorgt voor een gelijkmatige 

basis.’ 

 ‘Maar, Soof, ik heb haar net al geprimed. Ik vind dat ze een 

matte tint nodig heeft. Ze glimt, qua T-zone.’ 
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 ‘Die T-zone glimt alleen omdat jij die veel te dure BB-crème 

op haar hele voorhoofd hebt gesmeerd. En te veel highlighter 

boven haar wenkbrauwen.’ 

 ‘Deze highlighter is anders wel de highlighter die Beyoncé ook 

gebruikt,’ zegt Rowena. ‘Er zit fijngemalen kristal in. Echt kristal 

dus. Het is niet te duur, het is luxueus. En trouwens, deze dame 

wil graag een nieuwe start. Dat zei ze net zelf.’ 

 ‘Goed, ik ga uw wenkbrauwen definiëren met deze fantas-

tische browliner, mevrouw. De producten die voor u geschikt 

zijn heb ik hier allemaal opzijgelegd, zodat u er op uw allerbest 

uit kunt zien in uw nieuwe leven.’ 

 ‘Ik heb de Milady-producten er ook bij gelegd. De voedende 

moisturiser voor de ogen is ongelofelijk goed. Die man van u 

krijgt nog spijt.’ 

 ‘Vooral als hij die prachtige wenkbrauwen van u ziet.’ 

 ‘En die beeldschone huid onder uw ogen.’ 

 Ineens moet Lina weer denken aan dat feestje. Ze had zich on-

gemakkelijk gevoeld toen ze de trap af kwam. Ze kreeg de 

zenuwen van al die make-up. Nick had omhooggekeken en ge-

glimlacht. Het had even geduurd voor het tot haar doordrong dat 

het geen bewonderende glimlach was maar een spottende. 
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 ‘Als je jou in die jurk ziet, zou je denken dat je een temeier 

bent,’ had hij gezegd, en zijn broer had erom gelachen. 

 Dat was nu eenmaal zijn gevoel voor humor, houdt ze zichzelf 

voor. En ze vonden het altijd leuk om de draak met elkaar te 

steken. 

 ‘Niet leuk, pa,’ had hun dochter berispend tegen hem gezegd. 

‘Ik vind dat mama er beeldig uitziet.’ 

 Ze doet één oog open. Rowena fronst terwijl ze haar voor-

hoofd bepoedert. Ze moet haar best doen om een nies te onder-

drukken.  

 ‘Het is een heerlijk absorberend product dat u mooi matteert.’ 

 ‘Maar we moeten er eigenlijk nog wel wat highlighter over-

heen doen. Haar huid moet ook weer niet te dof worden.’ 

 ‘Deze highlighter is heel subtiel. Heel natuurlijk. Ziet eruit 

alsof u moeiteloos mooi bent.’ 

 Is het dan echt zo veel moeite om er een beetje fatsoenlijk bij te lopen? 

 Ze krimpt ineen bij een andere herinnering. Ze was in de 

keuken aan het dansen. Een van haar lievelingsnummers was op 

de radio. Ze draaide zich midden in een shimmy om en zag hem 

naar haar staren vanuit de deuropening. 
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 Nu ze eraan terugdenkt, realiseert ze zich dat de affaire toen al 

speelde. 

 ‘Dansje?’ had ze gevraagd en ze had glimlachend haar hand 

naar hem uitgestoken. 

 Hij had haar van top tot teen bekeken: haar handen die onder 

de bloem zaten, haar oude spijkerbroek, de clip die haar haar bij 

elkaar hield. 

 ‘Jezus, Lina, is het dan echt zo veel moeite om er een beetje 

fatsoenlijk bij te lopen?’ 

 Het was alsof hij haar een klap in het gezicht had gegeven. 

 Ze had zichzelf achteraf bekeken in de halspiegel. Moest je je 

opmaken als je een quiche ging bakken? 

 Ze vroeg zich af of Felicity zich wel altijd opmaakt. De twee 

keer dat ze haar heeft gezien, leek het haar wel zo’n vrouw die 

elke dag een uur eerder opstaat dan haar man om zich ‘mooi’ te 

maken voor hem. 

 ‘Zo dan!’ 

 Rowena’s stem schudt haar uit deze mijmering: ‘En, wat vindt 

u?’ 

 ‘U ziet er geweldig uit, mevrouw. Echt een transformatie.’ 
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 ‘U zou eigenlijk verderop in het winkelcentrum iets aan uw 

kapsel moeten laten doen. Hair Today heeft een speciale aanbie-

ding voor knippen en föhnen. En dan kunt u daarna meteen lek-

ker op stap!’ 

 ‘Maar u bent nu al zo mooi dat u de aandacht van elke man 

zult trekken.’ 

 ‘Die ex van u zal er ziek van zijn.’ 

 Ze staart naar haar spiegelbeeld. Haar ogen zijn zwaar aange-

zet, haar gezicht heeft een diepe caramelkleur. Op haar wangen 

prijkt een gezonde roze blos. Ze ziet er glamoureus uit, elegant, 

als een vrouw die ze helemaal niet kent. Een vrouw die dure 

fotoboeken op glazen salontafels schikt. 

 Ze ziet eruit als Felicity. 

 Ze staart naar de vrouw in de spiegel, naar de foundation die 

het losse vel om haar kaaklijn verhult, de highlighter die de krin-

gen onder haar ogen verdoezelt, de lippenstift die haar lippen vol 

en sexy maakt. Deze versie van haarzelf had Nick wel aangestaan, 

denkt ze. Ze zag hem voor zich, hoe hij met zijn ogen zou 

hebben geknipperd als hij haar zo had gezien. Hij zou tegen haar 

praten met die stem die altijd een octaaf lager werd als hij zin in 

seks had. 
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 En zomaar ineens begint ze te lachen. 

 Steeds harder. 

 En het is dat lachen dat het hem doet. Ze heeft al in geen jaren 

meer zo gegierd. Nick had een keer gezegd dat ze een onderkin 

kreeg als ze zich echt bescheurde, dus had ze een manier bedacht 

om te giebelen, met een hand voor haar mond. Dan bedekte haar 

pols die gevreesde extra kin. Het valt niet mee om de lol van het 

leven in te zien als twintig procent van je hersenen bezig is zich 

af te vragen wat de wereld van je onderkin denkt. 

 Ze is heel even bezorgd om de kin van Felicity. Ze hoopt maar 

dat die door de keuring komt. 

 Ze lacht en schudt haar hoofd een beetje. Dan, als ze beseft 

dat de twee jongedames haar aangapen, doet ze haar best haar 

gegiebel onder controle te krijgen. 

 ‘Hartelijk bedankt,’ zegt ze. ‘Echt heel hartelijk bedankt.’ 

 Ze koopt uit beide glimmende stapeltjes één product, en daar-

mee lijken ze tevreden. Terwijl ze betaalt met haar creditcard, 

glipt er nog steeds af en toe een giebeltje als een belletje uit haar 

gesloten mond. De dames wisselen een blik. 

 Ze wacht tot ze zich eindelijk op een andere, meer voorspel-

bare klant storten. Dan pakt ze een handvol vochtige tissues van 
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de counter en veegt ze met snelle vastberaden bewegingen de 

make-up van haar gezicht. Ze veegt en veegt, tot ze iemand te-

voorschijn ziet komen die ze herkent. Ze lacht naar haar spiegel-

beeld, naar de kleine kraaienpootjes in haar ooghoeken, haar niet 

modieuze, gevlekte roze wangen, de wanordelijke boogjes die 

haar zevenenveertig jaar oude wenkbrauwen vormen. 

 ‘Dus u vond het toch niet mooi?’ vraagt Rowena die beteuterd 

naast haar is komen staan. 

 Ze schenkt het kind een glimlach, en raakt haar arm even aan. 

‘O nee, het was fantastisch. Echt waar. Jullie zijn heel goed in je 

werk.’ Lina haalde haar schouders op. ‘Maar ineens realiseerde ik 

me dat ik mezelf eigenlijk wel leuk vind zoals ik ben.’ 

 Lachend loopt ze de winkel uit, en blijft alleen nog even staan 

om het tasje met de make-up in de handen van een nogal ver-

blufte mevrouw te drukken. Nog steeds lachend loopt ze naar de 

bushalte. En ze kijkt niet meer om. 
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