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Koffiedik

‘Oké, dus wij worden geïnterviewd. Maar waarover
dan precies?’ Lein kijkt Didi vragend aan, wacht niet
haar antwoord af en zegt vervolgens: ‘Ik neem
trouwens de spinazietaart.’
‘Mij lijkt die vegetarische portobelloprut wel
lekker,’ zeg ik. ‘Sorry, Didi, maak eerst je verhaal maar
even af.’
‘Nee, laten we eerst maar bestellen. Die niet-onaantrekkelijke ober zit de hele tijd deze kant op te
gluren,’ zegt Didi. ‘Ik laat me trouwens verrassen, ik
neem de dagschotel.’
Didi heeft haar woorden nog niet uitgesproken of
de knul, die er zelfs in te ruim zittende zwarte bedrijfskleding adembenemend uitziet, staat al naast ons
tafeltje.
Als de bestelling is opgenomen, spoor ik Didi aan
om verder te vertellen. Ik ben hartstikke nieuwsgierig
waarom we hier zijn.
‘Een paar dagen geleden ben ik bij een bijeenkomst
van de gemeente Utrecht ene meneer Hammerbron
tegengekomen. Ik heb een aantal artikelen geschreven
voor de festiviteiten rondom de Vrede van Utrecht en
daar hadden we met een aantal mensen een evaluatie
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over. Ik zat naast die Hammerbron en hij vertelde me
dat hij historicus is en dat hij was gevraagd om de
geschiedenis van de Dorstige Hartsteeg te beschrijven.’
‘Nou, wat leuk!’ roept Lein enthousiast. ‘Daar
hebben we gewoond.’
‘Precies, dus dat liet ik hem weten en toen ik het
nummer van ons huis liet vallen, werd hij al helemaal
enthousiast.’
‘Snap ik, het was een fantastisch huis,’ zeg ik met
enige weemoed in mijn stem.
‘Hij heeft de hele geschiedenis van het huis en zijn
bewoners achterhaald, tot in 1820.’
‘Ik wist niet eens dat het huis zo oud was.’
‘Hij vroeg of hij ons mocht interviewen omdat hij
nog een vervolgartikel wil schrijven en ik ging ervan
uit dat jullie dat geen enkel probleem vonden.’
‘Nee, helemaal prima. Hoe laat komt hij hier naartoe?’
‘Ik heb om halfnegen met hem afgesproken.’
‘O, dan hebben we tijd zat,’ zeg ik. ‘Kunnen we
eerst nog uitgebreid bijpraten.’
We zijn nog lang niet uitgekletst als anderhalf uur
later het dessert op tafel wordt gezet, en we alle drie
tegelijk aanvallen op het grote bord dat in het midden
staat en waarop een kingsize tiramisu op ons ligt te
wachten.
‘O shit, daar heb je hem al,’ roept Didi opeens, en
ik zie haar kijken naar de ingang waar meneer Hammerbron zoekend rondkijkt. Als hij Didi ziet zitten,
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komt hij met kordate pas op ons afgelopen.
Ik probeer elke vorm van oogcontact met Lein te
vermijden als meneer Hammerbron bij ons aanschuift. Korte beentjes, bolle buik, glanzende wangen
en een metalen brilletje. Zijn grijze baardje maakt het
geheel af. Naast mij zit een kabouter. Een kabouter
met verstand van geschiedenis. Ondanks mijn goede
voornemens kijk ik toch heel even naar Lein en haar
lippen prevelen onmiddellijk de naam ‘Piggelmee’,
terwijl ze haar handen in de vorm van een puntmutsje
vouwt. Ik moet alle moeite doen om niet in lachen
uit te barsten.
‘Wat ﬁjn dat u er bent,’ zegt Didi enthousiast. ‘Wij
zijn aan de koﬃe toe, doet u mee?’
Met een hoog stemmetje laat hij weten dat hij wel
een espressootje lust en steekt vervolgens zijn kleine
worsterige handje naar ons uit om zich voor te stellen.
‘Dus u heeft zich beziggehouden met de geschiedenis van de Dorstige Hartsteeg?’ vraagt Lein, en ik zie
dat ze op haar lip bijt om haar lachen in te houden.
‘Ja, inderdaad,’ antwoordt hij geestdriftig, en hij begint te vertellen over de reden van zijn onderzoek naar
de Dorstige Hartsteeg en wat hij allemaal heeft gevonden.
Hij praat achter elkaar door en voor ik het in de
gaten heb luister ik gebiologeerd naar deze man. Hij
ziet er niet uit, maar vertellen kan hij.
‘In Utrecht woonde in 1850 een belangrijke zakenman. De heer Jonkert den Dolder. Een succesvol en
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rijk man voor die tijd. Hij had niet zo’n erg gelukkig
huwelijk met zijn vrouw Amalia – die overigens werd
beticht van hekserij – en om die reden hield hij er andere vrouwen op na. Bij zijn derde minnares werd het
Amalia te veel en zij bezocht de vriendin van haar man
die samen met haar twee zussen in het huis op de
Dorstige Hartsteeg woonde. Het verhaal gaat dat ze
binnenkwam en een gruwelijke vloek uitsprak: “De
derde vrouw in dit huis zal altijd ongelukkig in de
liefde blijven.”’
‘O, wat naar!’ roept Lein uit.
‘Dat vond ik nou ook,’ zegt meneer Hammerbron.
Hij gaat even verzitten op zijn stoel en neemt een slokje van zijn koﬃe. ‘Maar ik vond het ook intrigerend
en ik wilde weten of die vloek gewerkt heeft.’
Ik kijk hem verbaasd aan. Een wetenschapper die
wil weten of een vloek zijn werking heeft gedaan?
‘Zo ben ik erachter gekomen dat er gedurende al
die jaren altijd wel een vrouw in dat huis heeft
gewoond die ongelukkig is geweest in de liefde én die
iets met het getal drie had. Of ze was geboren op de
derde, of ze was het derde kind. Hoe dan ook, de vloek
heeft gewerkt. Het leek me interessant om daar nog
een artikel aan te wijden. Maar uiteindelijk houdt zo’n
vloek ook een keer op. Voor jullie hebben er heel lang
mannen gewoond en die zouden heel goed de vloek
doorbroken kunnen hebben.’
‘Klopt,’ zegt Didi. ‘Voordat wij er gingen wonen
was het een studentenhuis waar veel leden van het
mannendispuut Dikke Dolle Dries woonden. Het
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was één grote zooi toen wij er introkken. We moesten
het helemaal opknappen.’
‘Ja,’ zegt meneer Hammerbron geestdriftig. ‘Ik heb
jullie huurcontract gevonden. Zo toevallig dat ik jou
tegenkwam bij die bijeenkomst, Didi. Maar ik geloof
niet in toeval, dit moest zo zijn. Het is misschien een
wat onbeleefde vraag, maar hoe zijn jullie gevaren in
de liefde?’
Ik hoor Lein zachtjes grinniken. ‘Gevaren in de
liefde?’ vraagt ze. ‘Nou, we zijn niet bepaald ongelukkig in de liefde en volgens mij heeft ook niemand van ons iets met het getal drie.’
Ik schuif wat op mijn stoel. Didi en Lein zitten inderdaad op ramkoers, om maar even in de termen
van meneer Hammerbron te blijven, maar mijn
liefdesleven heeft meer weg van een gekapseisd zeilbootje dat langzaam ten onder gaat. Ik voel mijn rug
nat worden van het zweet. Ik vind dit opeens niet
meer zo leuk.
‘Het getal drie hoeft er niet zo heel erg dik bovenop
te liggen,’ zegt meneer Hammerbron. ‘Ik ben vooral
geïnteresseerd in Iris, omdat zij als derde persoon haar
handtekening onder het contract heeft gezet.’ Hij vist
een kopie van het oude huurcontract uit zijn tas en
legt het op tafel. ‘Kijk, hier staat het. Op één staat
Didi als hoofdhuurder. Lein en Iris staan respectievelijk als twee en drie genoteerd als onderhuurder.’
Met zijn kleine vingertje tikt hij op het papier. ‘Zie je
dat er bij Iris een drie voor staat?’
Ik voel me misselijk worden. Mijn hart bonkt in
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mijn borstkas. Een wildvreemde man komt even tussen neus en lippen melden dat ik waarschijnlijk voor
altijd doodongelukkig in de liefde zal blijven. Iets
waar ik zelf ook al een beetje bang voor was.
‘En dan nu de hamvraag. Bent u ongelukkig in de
liefde?’ De oogjes van meneer Hammerbron priemen
achter zijn metalen brilletje door me heen en de
zenuwen gieren opeens door mijn lichaam.
‘Ze is nog jong, hoor,’ roept Lein verontwaardigd.
‘Ja, wat een onzin. Er kan nog van alles gebeuren.’
Didi knikt me bemoedigend toe.
‘De leeftijd dertig is cruciaal. Als het dan nog niet
gelukt is, dan...’ Hij kijkt me keurend aan, alsof hij
probeert te achterhalen hoe oud ik ben. ‘Het hoeft
niet precies dertig te zijn. Een paar jaar eroverheen
mag ook. Maar zo rond die leeftijd is het omslagpunt.
Althans, daar ben ik achter gekomen tijdens mijn onderzoek. Is natuurlijk ook logisch. In de dertig zit een
drie.’
Ja, lekker logisch, denk ik bij mezelf.
‘Dus als die vloek klopt dan wordt het nooit meer
wat na je dertigste?’ vraagt Didi, en ik hoor een lichte
trilling in haar stem.
Meneer Hammerbron knikt. ‘Als de vloek tenminste nog steeds werkt.’
‘Ik vind dat getal drie wel een beetje vergezocht,’
zegt Lein. ‘Wat zegt dat nou helemaal. Toen ik drie
was stuiterde ik van mijn driewieler en lag ik drie dagen in het ziekenhuis.’ Lein kijkt meneer Hammerbron triomfantelijk aan.
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‘Waar was dat?’ vraagt Didi.
‘Driebergen.’
Ik begin zenuwachtig te grinniken, maar meneer
Hammerbron gaat stoïcijns door. ‘Eigenlijk heb ik
maar één vraag en dat is of Iris gelukkig is in de liefde.
Meer hoef ik niet te weten.’
‘Nee,’ zeg ik resoluut. ‘Nog niet.’ Maar deze laatste
woorden spreek ik al met heel wat minder zelfvertrouwen uit, ik ben tenslotte al over de dertig. Die
magische dertig en zijn omslagpunt.
‘Zullen we nog maar wat te drinken nemen?’ vraagt
Didi als meneer Hammerbron het restaurant uit loopt
en ze zwaait al naar de lekkere ober, die met verende
en energieke tred op ons af komt lopen.
Lein bestelt een colaatje en als de ober aan me
vraagt wat hij voor me in kan schenken, trakteert hij
me op een onweerstaanbare glimlach die niet onopgemerkt blijft door mijn vriendinnen.
‘Zie je wel,’ zegt Lein enthousiast als de jongen weer
verdwenen is om onze drankjes te halen. ‘Dit is een
teken. Als we geloven in die hocus pocus van een vloek
dan moeten we ook geloven in dit soort signalen. Hij
vindt je leuk. Jij bent niet ongelukkig in de liefde, Iris.
Mannen staan voor je in de rij, je bent alleen nog niet
tot een weloverwogen keuze gekomen. Zelfs zo’n vijfentwintigjarige bedienende adonis vindt je begeerlijk.
Er is niets aan de hand! Fuck meneer Hammerbron.
Klotekabouter met zijn omslagpunt.’
Didi begint te lachen. ‘Wij gaan gewoon eigenhan11

dig die vloek verbreken en daar gaan we die jonge briljante student met dienblad voor gebruiken.’
‘Ja,’ roept Lein. ‘Eén zoen van de man in het zwarte
pak, en je hebt een uitnodiging voor een bruiloft in
je zak. Daar gaat Amalia en haar vloek!’
‘Luister, heel lief allemaal, maar ik weet niet of ik
dit nou zo...’ Ik stop abrupt omdat de knul weer aan
ons tafeltje verschijnt. Professioneel laat hij de glazen
op het dienblad balanceren en weer kijkt hij me met
zo’n ongelofelijk lieve glimlach aan waarop Lein keihard onder tafel tegen mijn been trapt.
Als hij de drankjes op tafel heeft gezet, blijft hij een
beetje dralen en een zenuwachtige tinteling giert door
mijn lichaam. Laat hem alsjeblieft niet vragen of hij
de rekening moet brengen. Laat hem nogmaals zo lief
glimlachen. Laat hem... Ik schrik van mezelf. In nog
geen uur tijd heb ik me volledig mee laten slepen door
een dolgedraaide geschiedkundige wetenschapper
met te korte beentjes en ik drink resoluut in één teug
mijn glas wijn voor de helft leeg.
De knul kijkt me lachend aan. ‘Zo, jij hebt dorst.’
Verontschuldigend trek ik mijn schouders op.
‘Ik eh... mag ik wat vragen?’ zegt hij dralend, terwijl
hij me maar blijft aankijken.
‘Tuurlijk,’ zegt Lein. ‘Zeg het maar.’ En ze wijst
uitnodigend naar de lege stoel aan ons tafeltje, maar
hij besluit te blijven staan.
‘Ik heb een beetje een vreemde vraag.’
‘O,’ zeg ik, en ik trek verbaasd mijn wenkbrauwen
op.
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‘Ik heb een zus. Ze is veel ouder, ze is al veertig, ik
ben een nakomertje, en nou ja, het is ongelofelijk,
maar jij lijkt als twee druppels water op haar.’
Ik zie Lein bedenkelijk naar hem kijken, Didi
kucht en ik kan wel door de grond gaan.
‘Dus ik lijk op je zus? Je oudere zus, je véél oudere
zus van veertig?’ zeg ik, en ik pers er moeizaam een
niet-gemeende glimlach uit.
‘Ja, jullie konden tweelingen zijn. Ze heeft het een
beetje moeilijk. Ze zit in een scheiding. Ik heb tegen
haar gezegd dat ze weer moet gaan leven, moet gaan
daten. Begrijp je wat ik bedoel?’
Ik knik. Ik begrijp heel goed wat hij bedoelt met
leven en daten. Dat zou ik zelf ook eens moeten doen.
‘Dus ik wil haar trakteren op een middagje bij de
kapper. Een andere coupe, daar word je een heel anders mens van. Toch?’
We knikken alle drie tegelijkertijd. Wij worden van
heel andere dingen een ander mens, maar niemand
van ons voelt de behoefte om dat uit te leggen.
‘Ik zie u hier zo zitten en eh...’
U? Op welk moment is hij van JIJ naar U gegaan?
Ik durf mijn vriendinnen amper aan te kijken. Ik
word vergeleken met zijn stokoude treurige zus! Nooit
eerder in mijn leven heb ik me zo zeldzaam onbegeerlijk gevoeld.
‘Nou ja, ik dacht, laat ik het ook maar gewoon vragen. Mag ik een foto van u nemen? Zoals u uw haar
draagt, zou mijn zus ook goed staan. Dan doe ik uw
foto bij de kappersbon. Als voorbeeld. Dat is toch
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leuk? Vindt u niet? Maar alleen als u geen bezwaar
heeft.’
Ik knik slechts en ga er niet eens goed voor zitten
als de jongen zijn iPhone uit zijn kontzak haalt. Gelaten kijk ik richting het oog van de camera en het is
maar goed dat de lens alleen mijn uiterlijk vastlegt.
Wat er in mijn hoofd aan verwarrende gedachtes
rondschiet, zou zelfs teveel zijn voor de vier megabyte
van dit toestel.
Het is lief en ik waardeer het heel erg dat Lein en Didi
me de hele week bellen, sms’en en opbeurende WhatsAppjes sturen, maar ik voel niet echt de behoefte om
te reageren. Het enige wat ik doe is me compleet laten
onderdompelen in mijn werk. Rationeel kan ik het
allemaal prima beredeneren. Een vloek die zo’n honderdvijftig jaar geleden is uitgesproken. Wie gelooft
daar nou in? Maar emotioneel is er van alles gebeurd
sinds meneer Hammerbron bij ons aan tafel schoof.
’s Nachts lig ik wakker en vraag ik me af hoe ik mijn
leven als eeuwige vrijgezel ga inrichten. Bij het ontbijt
praat ik mezelf moed in en houd ik me voor dat het
slechts een verhaal is, waarschijnlijk niet eens gebaseerd op de waarheid. En met deze opbeurende
woorden worstel ik me door de dag en houd ik me
met mijn cliënten bezig, die hun grote en kleine zorgen met me delen. Ik dompel me overdag zo onder in
mijn werk dat ik geen tijd heb om meneer Hammerbron te vervloeken. Maar als ik ’s avonds thuiskom in
mijn lege huis heb ik het gevoel alsof de vrouw van
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Jonkert den Dolder hoogstpersoonlijk op mijn nek
gaat zitten om me er vrolijk aan te herinneren dat ik
een nummer-drie-vrouw ben. Een nummer dat me
voor de rest van mijn leven ongeluk in de liefde gaat
opleveren.
Als ik op donderdag de laatste cliënt uitlaat, gaat
mijn mobiel over. Het is Didi.
‘Ik probeer je de hele week al te bereiken, maar je
laat niets van je horen, zegt ze bezorgd. ‘Hoe gaat het
met je?’
‘Slecht,’ zeg ik oprecht. ‘Die verdomde vloek zit me
dwars. Ik kan het op de een of andere manier niet
loslaten.’
‘Die indruk had Lein ook al.’ Haar stem is warm
en vriendelijk. ‘Ik voel me zo schuldig.’
‘Ben je gek,’ roep ik. ‘Waarom moet jij je schuldig
voelen?’
‘Ik kwam met die Hammerbron aanzetten.’
‘Je wist toch niet wat hij ging zeggen. Ik moet
proberen om het los te laten.’
‘Ik heb een beter idee.’ Didi houdt even stil alsof
ze wil dat ik haar aanmoedig om verder te praten.
‘En dat is?’
‘Mijn buurvrouw gaat eens in de zoveel tijd naar
een soort van waarzegster...’
‘O nee,’ val ik haar in de rede.
‘Wacht nou even. Het is niet wat je denkt. Het is
een heel normale vrouw. Geen gedoe met wierookstokjes, zwarte pruiken en enorme oorringen in een
tent op een marktplein. Het is gewoon bij haar thuis.
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Je geeft haar een voorwerp dat je veel bij je draagt en
aan de hand daarvan kan ze richting geven aan je leven.’
‘Geloof ik niet in,’ zeg ik resoluut.
‘Dat weet ik. Ik heb het er met Lein over gehad en
wij weten dat jij niet in hocus pocus gelooft, maar
waarom blijf je dan wel hangen in zo’n verhaal over
zo’n vloek? Als het toch allemaal niet bij je past...’
‘Omdat...’ val ik haar in de rede. ‘Omdat... Weet
ik veel,’ zeg ik uiteindelijk narrig.
Ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik bij gebrek
aan fatsoenlijke tegenargumenten toch heb ingestemd. Met een ongemakkelijk gevoel zit ik in de trein
naar Amsterdam en ik moet moeite doen om niet elke
keer uit te stappen als de trein bij een station stopt.
Als ik een uurtje later samen met Lein en Didi de
huiskamer van Madame Trinidad binnenstap, voel ik
me niet alleen ongemakkelijk maar overvalt me ook
nog eens een enorm gevoel van hopeloosheid.
Het pijpenla-woninkje in de Jordaan ruikt naar
doorgestoofd draadjesvlees, wat minstens zo erg is als
de doordringende geur van patchoeli. Het haar van
Madame Trinidad is niet gitzwart maar pornoblond
en de gouden oorringen zijn vervangen door Chinese
glitterkitsch. Hier voor me staat een koﬃedik-kijkster
met een Senseo-apparaat en ik wil het liefst keihard
wegrennen.
‘Voor mijn verzoek aan het Hogere is het niet zo
handig als je vriendinnen er ook bij aanwezig zijn.’
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Madame Trinidad kijkt me streng aan. Ze probeert
keurig Nederlands te spreken, maar haar Amsterdamse accent kan ze niet helemaal verhullen.
‘Iris heeft hier wat moeite mee,’ zegt Didi.
‘Dus wij zijn hier voor de geestelijke ondersteuning,’ voegt Lein eraan toe.
‘Ben je de weg kwijt in je leven?’ vraagt ze opeens
meelevend aan mij.
‘Nou eh... het is eigenlijk... het is wat merkwaardig,
maar...’ draai ik eromheen. Hoe ga ik in hemelsnaam
aan deze vrouw uitleggen dat ik volledig van slag ben
omdat ik last heb van een vloek.
‘Ze is vervloekt,’ zegt Didi.
‘En nu is ze van slag.’ Lein kijkt de vrouw doordringend aan.
‘Ach gut, dat is niet best. Zo’n vloek kan ik niet
opheffen, maar ik kan wel richting geven. Heb je iets
wat je dierbaar is?’
Ik knik en geef haar mijn kettinkje dat ik al sinds
mijn tiende draag. Ze neemt het in haar hand en wrijft
er zachtjes overheen.
‘Ik geef slechts aanwijzingen. Het is aan jou om ze
te duiden. Snap je?’
Ik snap het niet, maar knik wel. Ik wil dat dit zo
snel mogelijk voorbij is. Hoe ben ik in deze toestand
beland? Ik ben psychologe. Ik ben van het verstand,
ik kan dingen beredeneren. Madame Trinidad maakt
opeens een zoemend geluid, haar hoofd schudt heen
en weer en ik grijp de hand van Lein en Didi, die naast
me zitten, stevig vast. Het gezoem neemt nu belache17

lijke proporties aan en ik ben bang dat deze moderne
variant van de waarzegster elk moment in een nekhernia kan schieten, zo heftig schiet haar hoofd van links
naar rechts. Opeens houdt ze stil en kijkt ze me met
grote doffe ogen aan. Alsof ze er niet meer is, maar in
een of andere vreemde wereld verkeert. Haar stem
klinkt merkwaardig verwrongen als ze zegt: ‘Ik zie een
plaats. Een W, weeeee... Nee, ik kan het niet plaatsen.
Ik zie bergen...’ Het gezoem begint weer.
Met bonkend hart kijk ik naar de vrouw voor me
die met een pijnlijk vertrokken gezicht, haar ogen
dichtgeknepen, in een wazige toestand is geraakt om
speciaal voor mij dingen te duiden.
‘Je komt hier niet vandaan!’ gilt ze opeens, en ik
knijp van ellende keihard in de hand van Lein. ‘Je
komt hier niet vandaaaaaaaaaaan...’
‘Jezus, wat een toestand,’ hoor ik Lein mompelen,
en ik zie dat Madame Trinidad verstoord één oog
opent.
Op dat moment horen we de voordeur opengaan
en een hoop gestommel in de gang. Zuchtend opent
de dame – die mij richting moet geven – ook haar andere oog en zegt opeens op volstrekt normale toon:
‘Eén momentje.’
Ze loopt naar de gang, sluit de deur van de piepkleine huiskamer achter zich en begint in onvervalst
Jordaans keihard te schelden. ‘Jij klerelijer, wie denk
je wel niet dat je bent? De hele nacht op pad en dan
’s middags hier binnenkomen als een Maleier. Flikker
toch op!’
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‘Zo, die is welbespraakt,’ zegt Lein.
‘Dit had ze toch kunnen zien aankomen?’ ﬂuistert
Didi, en ze kijkt me met grote ogen aan.
‘Wat zou ze bedoelen?’ vraag ik angstig aan mijn
vriendinnen.
‘Dat lijkt me duidelijk. Volgens mij trapt ze haar
vent het huis uit.’
‘Nee, trut, wat bedoelt ze met die weeee en vandaaaaaaan?’
Lein en Didi trekken allebei tegelijkertijd hun
schouders op en op dat moment komt Madame
Trinidad weer binnen. Haar blonde haar blijkt een
pruik te zijn. Hij zit wat scheef op haar hoofd en ik
zie een zwarte haarlok naar buiten steken. Haar wangen zijn rood van opwinding en met trillende handen
pakt ze weer mijn ketting. Ze doet haar ogen dicht en
gaat weer over op het zoemende geluid. Opmerkelijk
snel schiet ze weer in haar trance maar als ze spreekt,
vergeet ze haar stem te verdraaien en met een onvervalst accent zegt ze: ‘Ik zie een bruidsjurk!’ Haar hoofd
schiet heen en weer en op en neer. ‘De jurk, de jurk...’
gilt ze. ‘Ik zie ellende, maar je lost het op. Mijn god,
wat een ellende! Ellennnnnde.’ Ze spreekt het woord
raar uit. ‘Maar je gaat schoonmaken, je ruimt het op.’
Ze zoemt weer hard en gilt opeens met zware stem.
‘Niets zeggen, niets zeggen!’
‘Niets zeggen?’ roept Didi opeens heel hard door
de kamer. ‘Waar slaat dat nou op?’
Verstoord laat Madame Trinidad mijn kettinkje uit
haar handen vallen. Ze kijkt Didi boos aan en zegt:
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‘Daarom wil ik er geen vriendinnen bij. Die verstoren
alleen maar de seance.’ Ze kijkt even omhoog alsof
daar een autocue met tekst staat en zegt dan: ‘Het contact met het Hogere is helaas verbroken. Sorry.’
Verstijfd zit ik op de stoel. Mijn hele lichaam trilt.
Behalve een vloek heb ik er nu ook een hoop raadselen
bij.
‘Die bruidsjurk. Is die van Iris?’ vraagt Didi, en ze
kijkt mevrouw Trinidad verontschuldigend aan.
‘Ik heb echt geen idee. Dat liet het Hogere me niet
weten.’
Als we uiteindelijk de deur uit lopen, draait Lein
zich nog een keer om. ‘En de liefde? Heeft u nog mannen gezien?’
‘Ik zag er twee,’ zegt ze ongeïnteresseerd, terwijl ze
haar pruik weer recht op het hoofd zet.
Lein geeft me een por in mijn rug en zegt: ‘Zie je
wel! Meervoud zelfs, altijd goed!’
Beduusd sta ik even later op straat. Groggy, alsof ik
stomdronken ben.
‘Kom, we gaan aan de drank,’ zegt Didi, en ze slaat
resoluut het eerste het beste straatje in. Halverwege
pakt ze een steegje naar rechts en loodst ons vervolgens een café binnen. Achter de bar staat een vrouw
van in de zestig een biertje te tappen. Haar enorme
borsten steken uitdagend naar voren en de drie oudere
mannen die aan de bar zitten, kijken er geﬁxeerd naar.
Als ze ons in de gaten krijgen, draaien de hoofden als
op commando om.
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We gaan zitten aan een tafeltje bij het raam. De
bruine caféstoeltjes kraken en het tafeltje staat akelig
onstabiel op zijn poten.
De drie mannen en de vrouw achter de bar kijken
ons nog steeds aan alsof we via een buitenaardse schotel geheel per ongeluk in het café zijn gedropt. ‘We
komen hier niet vandaaaaaan,’ roept Didi. ‘Maar we
willen graag drie weeeeee... wheeeesky!’
Lein ligt bijna brullend van de lach over de tafel.
‘Ik ga even dit kleedje schoooonmaaaken.’ En pulkt
met haar nagel stukjes pinda uit het Perzische kleedje.
Ik staar slechts met grote ogen naar het geheel.
Waar ben ik nu weer beland, ﬂitst het door me heen.
En dan is het alsof heel langzaam de mist optrekt.
‘Niets zeggen,’ gil ik heel hard door het café. ‘Niets
zeggen.’
‘Artiesten van buiten de stad,’ zegt een van de mannen aan de bar, waarop de anderen knikken en ze hun
blikken weer op de moederlijke voorgevel richten.
‘Lein, Didi, serieus. Ik meen het. We moeten dit
vergeten. Dit is nooit gebeurd. We gaan er helemaal
nooit meer iets over zeggen. We vergeten meneer
Hammerbron, en mevrouw Trinidad heeft nooit
bestaan. Dit is allemaal nooit gebeurd. We gaan er
niets meer over zeggen. Is dat afgesproken?’ Met een
fanatieke blik kijk ik mijn vriendinnen aan.
‘Nooit meer?’ zegt Lein.
‘Delete, erase, verdring, whatever...’
‘Deal,’ zegt Didi.
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Met een rotvaart slaan we de drie whisky’s
achterover, klinken de lege glazen tegen elkaar en
lopen zo het café uit, hoofdschuddend gadegeslagen
door de drie mannen en de vrouw achter de bar.
Ik hoop dat je genoten hebt van Koﬃedik. Hoe het
verder gaat met Iris en of de voorspellingen van mevrouw
Trinidad uitkomen kun je lezen in Miss Verstand.
Met lieve groet,
Astrid
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Miss Verstand

Alles lijkt kinderpsychologe Iris voor de wind te gaan.
Het leven knipoogt vrolijk naar haar. Ze heeft een
nieuwe praktijkruimte in Den Haag, een sociaal leven
met leuke vrienden en dan wordt ze ook nog eens
gevraagd als deskundige voor een televisieprogramma.
Maar als Iris een groot familiegeheim ontdekt, gaat
alles wankelen. Ellende kruist haar pad. Iris lijkt zich
er dapper doorheen te slaan, maar als ze ook met de
liefde de degens moet kruisen, kan ze niet zonder de
hulp van haar beste vriendinnen Lein en Didi.
Miss Verstand is het slotdeel van het drieluik over Didi,
Lein en Iris, drie hartsvriendinnen die lief en leed met
elkaar delen.
De papieren editie kost € 18,95, het E-book € 9,99.

Miss Communicatie

Op Twitter is niets wat het lijkt...
Journaliste Didi werkt aan een artikel over Twitter,
dé kans om zich te bewijzen bij haar hoofdredacteur.
Wanneer ze ontdekt dat twee meiden opeens zijn
verdwenen uit alle sociale netwerken, ruikt ze een
primeur. Voor research gaat ze met haar huisgenoten
Lein en Iris naar een Twitterparty in Noordwijk –
tegelijk het perfecte excuus om een ouderwets feestje
te bouwen. Op de dansvloer loopt Didi de knappe
Joep tegen het lijf en ze is op slag verliefd. Maar klopt
alles wel aan Joep? Terwijl haar vriendinnen toe zijn
aan een nieuwe stap in hun leven, stort Didi zich op
haar artikel en ontdekt de schokkende waarheid.
Lees alles over het leven van de journaliste Didi in
Miss Communicatie, het eerste deel in de serie. Een romantisch boek met een spannend tintje.

Van brokkenpiloot tot zakenvrouw

Twaalf ambachten, dertien ongelukken: dat is Lein.
Maar als ze voor zichzelf begint met een afslankproduct wordt dat een groot succes. Ze verhuist naar het
hippe Amsterdam-Zuid en raakt bevriend met haar
chaotische expatbuurvrouw. En dan is er nog Jonas,
Leins assistent en rots in de branding, die maar één
ding wil: een kind, samen met zijn vriend Bert. Terwijl
Lein de wereld verovert, komt haar bedrijf in gevaar
door vals spel. En wat moet Lein met Matthijs: de
enorm aantrekkelijke China-deskundige, die niet van
zakenvrouwen houdt?
Miss Match is het tweede deel van een driedelige serie
over de hartsvriendinnen Didi, Lein en Iris, die lief
en leed met elkaar delen.

Wat zeggen de lezers?

Over Miss Match:
‘De schrijfstijl van Astrid Harrewijn vind ik geweldig.
Ik zou dit boek aan iedereen aanraden!’ Adorablebooks.nl
‘Astrids hoofdpersonen zijn hartverwarmend en innemend.’ Chicklit.nl
‘Harrewijn is erin geslaagd om dit boek veel grappige
situaties te geven zonder dat het te veel wordt.’
Se≠ventyeight.nl
Over Miss Communicatie:
‘Hilarisch kijkje in het leven van een journaliste.’ De
Telegraaf
‘Een grappig feelgood verhaal. Ideaal om een avond
heerlijk mee te ontspannen.’ Yunomi.nl
‘Miss Communicatie is een heerlijke chicklit met een
ﬂinke dosis spanning.’ Leesfanaten.nl
‘Leuke personages, grappige situaties, en natuurlijk
hele ﬁjne mannen. Leest als een trein.’ Viva
Over eerdere boeken van Astrid Harrewijn:
‘Humor op topsnelheid.’ de Volkskrant
‘Chicklit van de beste soort.’ De Telegraaf

‘Een geweldig feelgood boek.’ Chicklit.nl
‘Fans van Kinsella vinden dit geweldig!’ Lezersreactie
op Bruna.nl

Astrid Harrewijn is de grootste feelgood auteur van
Nederland. Haar romans zitten vol humor en vaart.
Astrid schrijft over Nederlandse vrouwen en vooral
over hoe ze alle bordjes in de lucht houden. Miss Verstand is haar zevende roman, en de derde in een serie
over de drie vriendinnen Didi, Lein en Iris.
Foto Astrid Harrewijn © Bonnita Postma

Volg Astrid op Twitter @astridharrewijn of op Facebook, en lees haar columns op
www.astridharrewijn.nl
Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe boeken van
Luitingh-Sijthoff? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/lsamsterdam
en Twitter @lsamsterdam

