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Proloog

Er was de sensatie dat het mis kon gaan. Maar ook de gewaar-
wording dat ze het leven leefde. Haar voorste voet zakte on-
verwacht in de koude West-Brabantse modder weg, de diep-
te in. Haar andere been, even besluiteloos in de lucht, kwam 
wankelend neer in een onhandige spagaat. Simone zat vast. 
Ze zette zich schrap, trok en trok, liet los en zakte nóg dieper 
weg. Blubber kroop log over de rand van haar laarzen. Er kwam 
rauwe angst naar boven, paniek. Ze sperde haar ogen, opende 
haar mond en gilde, gilde. Stampvoeten wilde ze, uit onmacht, 
wegrennen dan. Ze dreef zichzelf dieper in het zand. Het werd 
donker nu, alles nat. Tegen de achtergrond van de straat, die 
heel ver weg leek, waren mensen. 

Iemand gooide een plank over de vlakte. Ze riepen iets, ze 
verstond het niet. Tranen en regenwater. Er kwam een plank 
naar haar toe. Ze kon ’m bijna vastpakken. Over de plank, heel 
langzaam, net een koorddanser, kwam een man.
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Het vertrek

De enige vrije plek was naast een enorme man met een uitbun-
dige bos springerig rood haar. Ze had hem beneden al gezien, 
in een regenjas. Zijn billen vouwden zich om de zitting van de 
stoel heen. Hij rolde de mouwen van zijn blauw geruite over-
hemd op. 

Ze negeerde zijn blik en ging zitten. Onopvallend verschoof 
ze de stoel, háár stoel, naar achteren. Niemand die erop let-
te. Ze telde de grijze puntjes in de vloerbedekking en zag uit 
haar ooghoeken hoe de kring om haar heen zich sloot. Aan het 
hoofd ervan nam Niels plaats. De man had een peper-en-zout-
kleurige snor, die druilerig over een wat vlezige bovenlip hing.  

‘Welkom iedereen,’ zei hij. ‘Een speciaal welkom voor een 
nieuw groepslid vandaag.’

Daar gingen ze dan. 
‘Simone Jastein. Misschien kun je jezelf voorstellen, Simone?’
Ze zei niks. 
‘Zeg gewoon wie je bent. Verder vraag ik je niets’ 
Alle ogen waren plots op haar gericht. Ze opende haar mond, 

zich ineens bewust van de lippenstift die als rode modder de 
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buitenkant van haar mond plamuurde. Zat het op haar tanden? 
Was het uitgelopen in de mondhoeken? Ze haalde haar tong 
over haar voortanden en zei: ‘Hallo. Ik ben Simone.’

‘Kun je alvast een beetje vertellen waarom je hier bent?’ vroeg 
Niels, die niets meer aan haar vragen zou. 

Ze schudde verschrikt haar hoofd. 
‘Oké, dan komt dat later wel. Wie wil wat vertellen?’
Ze veegde haar dikke blonde haar naar achteren en zag vin-

gers omhooggaan. Niels wees er een aan die toebehoorde aan 
een slungelige gestalte met sluik wit haar dat aan de zijkanten 
was opgeschoren. Een bloempotkapsel. Alles aan die man was 
recht en hoekig, behalve zijn schouders, die kromden zich naar 
de aarde toe. 

‘Ik stond vanochtend op,’ zei hij, ‘en Anna was weg. Ze lag 
niet naast me in bed.’ 

Er viel een dramatische stilte. 
‘Hoezo Auke,’ vroeg Niels, ‘hoezo was ze weg?’
‘Ik bedoel dus dat Anna er de hele nacht niet is geweest. 

Ze was weg en ik denk dat ze bij een ander was.’ Hij zuchtte 
diep. ‘Ik kan gewoon niet ophouden van haar te houden. En zij 
houdt ook van mij. Dat weet ik zeker. Daarom vind ik het zo 
onbegrijpelijk dat ze me dit aandoet.’

Houden van. Wat was dat? 
‘Ben je nu echt zo blind?’ reageerde een meisje in de groep. 

‘Ja, echt hè? Je bent zo blind als een paard. Zie je dan niet dat 
ze helemaal niet van je houdt? Dat ze gewoon alleen doet waar 
ze zin in heeft en over je heen walst? Elke keer dat je er weer 
over begint…’
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‘Nine…’ suste Niels. 
‘Ja, wat Nine? Anne loopt over hem heen. Daar gaat het elke 

keer weer over. Zelfs als ze vreemdgaat, blijft hij van haar hou-
den. Dat is toch raar?’

‘Het is niet gezegd dat ze vreemdgaat. En daarbij hebben wij 
een open relatie. We geloven in vrije liefde.’ 

‘Moeten we het alweer over jullie mislukte relaties hebben?’ 
De grote man naast Simone zuchtte diep. Of eigenlijk blies 
hij en perste hij er een heleboel lucht uit. ‘Jullie verschuilen 
je de hele tijd achter een relatie. Dat is het enige waar jullie 
het over hebben. Het gaat er toch niet om of je partner al of 
niet vreemdgaat? Het gaat toch om jezelf, om je eigen mo-
tieven in het leven? Over de vraag wáárom je überhaupt een 
relatie aangaat? En als de nadruk dan zo nodig daarop moet 
liggen, waarom gaan jullie dan niet in relatietherapie? Ik heb 
ook mijn problemen met Elena, maar ik ben hier in de eerste 
plaats om aan mezelf te werken. Ik ben hier niet voor relatie-
problemen.’ 

‘Ik ook niet,’ zei een man die te lang was voor de stoel waar 
hij op zat. Zijn knieën waren spits en priemden de lucht in, 
zijn armen hingen als de slappe ledematen van een lappenpop 
naar beneden. Hij wekte niet de indruk dat hij een relatie had 
of er ooit een zou krijgen. Er vormden zich rode vlekken op zijn 
magere wangen. Naast zijn scherp geprononceerde neus telde 
ze vier puistjes, eentje geprononceerd met een wit etterkopje. 

‘Hans…?’ Niels weer.  
Hans schuifelde verlegen met zijn te grote voeten. 
‘Ik voel me erg eenzaam.’
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Simone schoof nerveus op haar stoel. Deze man ademde een-
zaamheid uit door elke porie van zijn uitgemergelde lijf. Ze zou 
hier lotgenoten ontmoeten. Hij was wel de laatste met wie ze 
een lot, welk lot dan ook, zou willen delen. Ze hapte naar adem 
en voordat ze het wist was het eruit: ‘Dan moet je iemand gaan 
neuken.’

‘Simone…’ moedigde Niels aan. Iedereen keek naar haar. 
Hans met grote verschrikte ogen. 

‘In wezen,’ redde de buurman haar uit de situatie, ‘zijn we 
allemaal eenzaam, of je nu een relatie hebt of niet. Ik vind dat 
we het daarover moeten hebben.’  

‘Rogier heeft een punt,’ vond Niels, en tot Auke: ‘Wat voel 
je als Anna met een ander slaapt? Tenminste, als ze dat al doet. 
Want bewezen is dat niet, hè.’

‘Ik weet het. Ik moet loslaten.’
‘Wat moet je loslaten?’
‘Mezelf. Haar.’ Onbeholpen haalde Auke zijn schouders op. 
Waarom schopte hij die Anna er niet uit? Natuurlijk ging 

die vreemd. Zij zou het niet pikken. Als haar vent vreemd zou 
gaan, zou ze hem villen. Uiteindelijk was ze ook altijd loyaal 
jegens de vrouwen van haar neukpartners. 

‘Volgens mij moet jij ook gewoon een ander neuken,’ wend-
de ze zich tot Auke. ‘Sorry,’ mompelde ze, toen ze de blikken 
om haar heen zag. Rogier naast haar grinnikte een beetje. 

Niels draaide zich naar haar toe. Hij staarde haar hard aan. 
‘Misschien is nu het moment gekomen, Simone, dat je wat over 
jezelf gaat vertellen. Wat wil je kwijt?’

‘Ik weet het niet. Ik weet niet wat je wilt horen?’
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‘De reden waarom jij voor deze groepstherapie hebt gekozen.’
‘Ik heb hier niet voor gekozen.’
‘Kom, Simone.’ Ze hoorde de verharding nu ook in zijn 

stem. Zijn snorharen leken te verstijven. ‘Je bent vrijwillig naar 
de kliniek gekomen.’ 

O... Ja? ‘Ik wilde helemaal niet in een groep.’
‘Jij bent toch bij ons gekomen omdat je problemen hebt en 

die wilt oplossen?’
‘Ja, maar…’
‘Tja, als jij niet gemotiveerd bent om iets aan je problemen 

te doen…’ dwong hij haar verder in het nauw, ‘dan kunnen wij 
ook niet zoveel voor jou betekenen.’  

Van binnen kromp ze. ‘Ik ben wel gemotiveerd. Ik wil wel 
gemotiveerd zijn.’ Ze had een droge mond. Ging die snor haar 
de groep uit gooien?  

‘Weet je dat zeker? Want dat is voor de hele groep belangrijk 
om te weten. Dat jij gemotiveerd bent.’ Hij rommelde door een 
stapeltje papier. ‘Ik lees hier na jouw laatste gesprek met mijn 
collega Peter dat jij volkomen instemt met deze therapie.’ 

‘Ja, dat doe ik ook,’ zei ze zwakjes. De mensen om haar heen 
waren ineens decorstukken in hun zomerbloesjes, met zweet-
plekken onder de oksels, harige armen, witte benen, lange 
bruine haren, een muffe lucht, een scheef zittende bril, al die 
adems door elkaar. Kwamen ze nou dichterbij? Kon er geen 
raam open? Hoeveel ramen waren er? De muren maakten zich 
langzaam los uit de pui en duwden de vreemden haar richting 
op. Uit haar lichaam verdween alle gevoel. Het zweet stond op 
haar voorhoofd.  
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‘Meedoen aan deze groep betekent dat je elke week, drie 
maanden lang, hier iedere woensdagavond om zeven uur komt. 
Die afspraak ben je aangegaan.’ 

‘Eigenlijk kan dat helemaal niet.’ Haar stem was schril. ‘Dat 
kan echt niet, want ik ga een grote reis maken.’

O ja?
‘Volgende week al. Dan ga ik weg. Ik beloof dat ik meedoe 

wanneer ik terug ben.’
‘Dan hebben we hier een misverstand…’
‘Ja, misschien wel, misschien is dit alles een misverstand.’
De man zuchtte, de snor ontspande en hing weer gelaten op 

de bovenlip. ‘Goed, we hebben het er nog wel over. Laten we 
nu verdergaan. Waar waren we gebleven?’ Hij keerde zich naar 
de groep en Simone zonk terug in haar lijf, zwaar en moede-
loos. Ze begon met het tellen van de grijze puntjes in de vloer-
bedekking. Het waren er te veel. Ze raakte de tel kwijt. Kloot-
zakken! Stelletje losers! Ze hoorde hier helemaal niet. Dit waren 
mensen met relatieproblemen, met suffige partners ergens op 
een stoffige bank, die nooit verder kwamen dan hooguit de 
Veluwe. Daar hoorde zij niet bij. Want zij ging op reis. Ja, laat 
ik weggaan, raasde het door haar hoofd tegen het groepsgesprek 
in dat inmiddels in haar oren tot een zwak geroezemoes was 
verworden. Het uur liep ten einde. Bij de deur nam ze afscheid. 

‘Laat het me weten,’ zei de psychiater, ‘wat je plannen zijn. 
Waar wilde je trouwens naartoe gaan?’

‘Italië.’
‘Simone, je kunt zo ver als de Sahara gaan, maar je proble-

men raak je daar niet mee kwijt. Dus denk nog eens goed na.’
‘Dat zal ik doen,’ zei ze. 
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Haar fiets onder een boom haalde ze van het slot en ineens 
stond Rogier daar. ‘Zullen we samen fietsen?’ stelde hij voor. Ze 
haalde haar schouders op. Zwijgend legden ze de eerste meters 
af. Hij groot en bol, behendig trappend op een wat te kleine 
fiets, zijn regenjas fladderend achter hem aan. Ze moest moeite 
doen hem bij te houden. 

‘Ik moest eigenlijk wel om je lachen,’ zei hij toen ze via het 
Hoofddorpplein de Amstelveenseweg op reden. Ze kon de in-
gang van het Vondelpark al zien liggen. 

Verrast keek ze Rogier aan. ‘Echt? Waarom?’
‘Je bent grappig. Ik begrijp wel dat je niet meteen het achter-

ste van je tong laat zien. Niels kan nogal dwingend zijn.’
‘O, dat vind jij dus ook? Waarom zit jij dan in zo’n groep 

eigenlijk? Ik bedoel…’
‘Je hoeft je niet te verontschuldigen.’ Ze reden het Vondel-

park in. Een lage avondzon wierp hun lange schaduwen voor-
uit, een smalle versie van haar, een bredere van hem. ‘Ik ben 
manisch depressief.’

 
Het was warrig zoals de avond verlopen was. Sterke koffie nu en 
verder niets. Een kater, verdomme, een hoofd vol watten en de 
darmen in een bankschroef. En dat op een doordeweekse dag 
met een deadline op het eind van de middag. Ze staarde naar de 
folder voor zich op tafel en probeerde zich het gesprek te her-
inneren. Ze zaten op het terras van Het Blauwe Theehuis, waar 
ze allesbehalve thee dronken. Rogier vertelde dat hij manisch 
depressief was. Het ene moment heel vrolijk en het volgende 
moment wilde hij zelfmoord plegen. Dat had zij niet. Zij wilde 
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voortdurend zelfmoord plegen, de hele dag door, maar dat ging 
ze hem niet aan zijn neus hangen. Waar ze dan wel last van had, 
vroeg hij. Ze kwam niet verder dan dat ze zich kut voelde. Nee, 
niet eenzaam, want ze zat hier toch gezellig met hem bier te 
drinken? Heel veel bier. Ze vertelde wat ze deed in het dagelijks 
leven. Hij moest lachen. 

‘Ik ben journalist en werkte bij een meisjesblad. Ik zat in vaste 
dienst, totdat ik het er niet mee eens was dat er geen gekleurde 
meisjes op de cover mochten staan. Dat vond ik discriminatie. 
Ik ben ontslagen…’ Ze nam een slok van haar bier. ‘Eh… nee, 
dat is niet helemaal waar. Ik heb zelf mijn ontslag genomen. Ik 
voelde me er toch niet thuis. Ik deed een rubriek voor meisjes 
die problemen hebben. Problemen die ik zelf verzon. En dan 
beantwoordde ik die. In het blad deden we net alsof het echte 
brieven waren. En daar moest ik mijn mond over houden. Dat 
is moeilijk, hoor. Want het is niet eerlijk wat ze doen. Dus dat 
is de reden dat ik zelf ben weggegaan. Ik wil trouwens journalis-
tiek met meer diepgang, dat het echt ergens over gaat. Snap je?’ 

Rogier knikte begrijpend. 
Zijn omvang, ontstellend dik eigenlijk, stelde op een of an-

dere manier gerust. Ze mocht hem wel. ‘Vrij Nederland of zo. Ik 
solliciteer me rot, maar tot nu toe…’ Ze zuchtte en gaf Rogier 
geen kans door te vragen. ‘Ik freelance nu. Voor een ander meis-
jesblad, de concurrent zeg maar. Daar doe ik ook een rubriek 
voor meisjes met problemen, dit keer echte. De hoofdredactrice 
wil helemaal niet dat ik alles bij elkaar fantaseer. En écht is het 
hoor. Meisjes van zestien die worden verkracht door hun vader, 
hun broer, of met jongens verkering hebben die hen in elkaar 
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slaan. Ja, daar is die hele groepstherapie niets bij. Ik ben Wan-
da van de “Lieve Wanda”-rubriek en ik los alle problemen op. 
Behalve die van mezelf.’ Ze hikte. ‘Weet je… Misschien moet 
ik echt op reis gaan. Er even tussenuit. Ik denk aan Italië, daar 
heb ik vrienden wonen.’

Bij het afrekenen aan de bar zag ze naast de kassa een folder 
liggen. 

‘Hé.’ Rogier pakte de gekleurde brochure op. ‘Een vriendin 
van Elena gaat met die reis mee. Iets voor jou misschien?’ 

Daar zat ze nu mee in haar handen. De vette letters op een 
geel-blauwe achtergrond sprongen eruit en spelden SAHARA. 
Zes letters. Alsof het speciaal voor haar gedrukt was.

‘Is ze leuk?’ vroeg ze toen ze laat die avond, slingerend naast 
elkaar op de smalle strook langs de Van Baerlestraat, naar huis 
fietsten.  

‘Wie?’
‘Die vriendin die naar de Sahara gaat.’
Hij dacht er even over na. ‘Ik ken haar eigenlijk niet goed. Ik 

geloof dat ze nogal van de natuur houdt.’ 
Voor het verkeerslicht ter hoogte van het Concertgebouw 

stopten ze. Zij ging naar links, richting de Pijp, hij naar rechts, 
naar Amsterdam-Zuid.

‘Zie ik je volgende week nog in de groep?’  
‘Ik weet het niet,’ zei ze. ‘Ik weet het echt niet.’
Ze namen afscheid en hij schreef zijn telefoonnummer ach-

ter op de folder.
‘Ik ben zakenman en soms heb ik schrijfklusjes te doen. Voor 

als je eens slap in je opdrachten zit. Ik zou het leuk vinden om 
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je weer te zien.’ Hij keek haar taxerend aan. ‘Als je naar de Sa-
hara gaat, doe Olga dan de groeten.’

  
Ze ging op reis. Ze had het vannacht besloten. En nu niet zo’n 
lullig tripje naar Italië, nee, een echte reis. Een avontuur dat heel 
lang duurde, zodat ze maanden van huis zou zijn. Het was toch 
wel heel toevallig dat die Niels de Sahara noemde en dat ze nu 
met een folder over een reis naar die woestijn in haar hand zat. 

Wat was toeval? De reis door al die hopen zand voerde naar 
West-Afrika en duurde drie maanden, las ze. Drie maanden! De 
Sahara was één grote zandbak, meer wist ze er niet van. Eenmaal 
daar doorheen, kwamen ze in West-Afrika. Afrika kende ze van 
die hutjes op de tv waar hongerige zwarte mensen en kinderen 
met vliegen op hun wangen woonden. Niet echt wat ze zich bij 
een droombestemming voorstelde, maar de reis was goedkoop. 
Met wat ze op de bankrekening had staan, kon ze zich er geen 
buil aan vallen. Ze keek nog eens goed naar de foto’s. Ze zag 
een omgebouwde vrachtwagen met passagiers in wat ooit de 
laadbak moest zijn geweest. Een overland truck noemden ze dat 
in de brochure. Op een andere foto stonden tentjes onder een 
strakblauwe lucht in mul geel zand. Zag er niet slecht uit. Het 
enige nadeel was dat het hier om een groepsreis ging. Ze staar-
de ontevreden voor zich uit. De zwarte koffie deed het doffe 
wolkendek in haar hoofd niet optrekken. Integendeel. Ze nam 
nog een slok, bitter als gal. Zo’n groep was natuurlijk wel wat 
anders dan een groepstherapie. Kijk, hier stond het ook: het 
ging om een kampeerrondreis door de Sahara en West-Afri-
ka voor avontuurlijke zelfstandige reizigers. Dat was toch een 
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ander slag mensen? Mensen zoals zij. Erg groot zou zo’n groep 
niet zijn, want wie wilde er nou naar de woestijn? Waarschijn-
lijk was het ook niet mogelijk of verstandig om in je eentje door 
die zandzee te trekken. Dus, waarom niet? Ha, daar zou de 
psychiater van opkijken. Afrika. Ze dacht terug aan de nachten 
op het Italiaanse strand, onder heldere sterrenhemels, starend 
over de oliezwarte golven naar de andere kant van de zee, waar 
Afrika lag. Ze dacht aan haar vader. Het was een van de weinige 
stukjes in de wereld waar hij niet was geweest. Drie maanden! 
Misschien hielp het wel. Ze ging voor het raam staan en keek 
naar de straat drie etages onder haar. Iedere vijfde persoon die 
ze telde was gelukkig. Op een of andere manier raakte ze nooit 
echt overtuigd. 

Ze schrok op van de telefoon. 
‘En? Hoe was het?’ Floor. Die wilde natuurlijk weten hoe het 

gisteren ging.  
‘Wat bedoel je? Die groepstherapie? Daar ga ik niet meer 

heen. Stelletje zeikerds zijn het.’ 
‘O?’ 
‘Ik heb een ander besluit genomen. Ik ga een reis maken. 

Door de Sahara.’ 
‘Door de wat?’ 
‘De Sahara. Je weet wel, die woestijn.’ 
‘Wat heb jij nou met de Sahara?’ 
‘Niks. Het lijkt me een zandbak. Daarna gaat de reis door naar 

West-Afrika. Misschien is het daar wel leuk, met van die lemen 
hutjes, weet je wel, van de tv. Het is een hele lange reis en lekker 
goedkoop. Volgens mij omdat je in het wild gaat kamperen, dat 
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drukt natuurlijk de kosten. En daarbij, wie wil er nou naar de 
Sahara?’ 

‘Met wie ga je dan?’ 
‘Eh…’ Ze keerde de folder in haar hand om. ‘Met Adventure 

– zo heet die organisatie. En een vriendin van iemand die ik net 
heb leren kennen. Ene Olga. Ik weet het nog niet zeker, hoor. Het 
gaat namelijk om een groepsreis en ik houd niet van groepen.’

‘Simone…’ Hoorde ze nou kritiek in Floors stem? ‘Ga nou 
toch niets doms doen.’ 

‘Doe ik niet. Ik ga eerst inlichtingen inwinnen. Ik moet wel 
snel beslissen. Vertrekdatum is over een dag of tien.’ 

Nu ze het Floor had verteld, was het idee een besluit gewor-
den. Het enige wat haar te doen stond, was de reisorganisatie 
bellen. De man die ze aan de telefoon kreeg, liet weten dat de 
reis nog niet helemaal vol was. Ze kon langskomen, vanavond 
nog, zei hij met een sterk Russisch accent dat haar geil in de 
oren klonk. Dimitri heette hij en hij woonde aan de andere 
kant van het Sarphatipark. 

Op de automatische piloot, en een beetje slordig wel – ach, 
wie zat er nou mee wat je deed als je vriend jouw moeder niet 
kon uitstaan –, maakte ze haar artikel voor de Cosmopolitan 
messcherp op de deadline af. 

Ze at een tonijnsalade en zat even later aan de keukentafel 
van het reisbureau waar ze zich liet inpalmen door Dimitri, een 
beer van een vent, staalblauwe ogen en sluik blond haar dat hij 
achterover in een staart droeg. Hij vertelde haar dat hij vanwege 
zijn studie geologie Peugeootjes door de Sahara naar West-Afri-
ka bracht en nu dus ook toeristen. 
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Wat geologie met de Sahara te maken had, vroeg ze hem. 
‘Het is het oudste stukje van de aarde,’ antwoordde hij en hij 

keek haar aan alsof ze iets heel stoms zei. 
Ze knikte begrijpend, vond hem ineens helemaal niet geil 

meer en liet zich nog wat rode wijn bijschenken. De licht-
vaardigheid waarmee ze het besluit tot vertrek nam, won aan 
diepgang naarmate de bodem van de fles werd genaderd. Oude 
aarde of niet, het zinderde in haar hoofd van opgewonden ver-
wachting toen ze de dia’s op de keukenmuur geprojecteerd zag. 
Azuurblauwe luchten, zandkleurige kamelen, mannen, Toea-
regs met olijfkleurige gezichten en nachtblauwe tulbanden te-
gen de achtergrond van amberkleurige duinen. Ergens door de 
bedwelming heen speelde de twijfel. Kon dit wel? Nam ze geen 
overhaaste beslissing? Beslissing? Overhaast? Altijd verstandig 
doen. Ze hoorde haar moeders stem in haar hoofd en richtte 
haar aandacht weer op de dia’s, nu bij de witte overland truck 
vol reizigers in een berglandschap. 

‘Ja, eh… die toeristen, dus,’ zei ze wat aarzelend. ‘Daar maak 
ik me wel een beetje zorgen over. Ik houd niet zo van groepen 
en van die hele echte toeristen, je weet wel, van die Spanjegan-
gers…’ 

‘Maak je geen zorgen. Dat soort mensen gaan niet mee. En 
het groepje wat nu meegaat, is heel klein. Je kunt met z’n vijven 
eigenlijk niet van een groep spreken. Met de chauffeur en de 
bijrijder zijn jullie met z’n zevenen. Na zes weken in Bamako in 
Mali komen er meer bij. Hoeveel kan ik nog niet zeggen. Dat 
weet je natuurlijk nooit, hè. Het kunnen er zestien zijn. Vind je 
het tegen die tijd echt vervelend, dan stap je gewoon uit.’
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‘Uitstappen? Kun je daar dan alleen reizen?’
‘Heel makkelijk zelfs. De mensen zijn ontzettend aardig. En 

als ik jou zo zie, zie je er stoer genoeg uit om dat heel goed al-
leen te kunnen.’ 

‘Ken jij ene Olga? Die zou ook meegaan.’
‘Olga? Olga Simons. Leuke meid.’
‘Kan ik cash betalen?’ Heel zeker wist ze het nu.
‘Graag zelfs.’ 
Ze liep die avond bijna huppelend door het donkere Sarphati-

park naar huis. Het was lang geleden dat ze zich zo goed voelde. 
Ze vergat helemaal de bomen te tellen. De rode wijn. Dimitri. 
Ze haalde diep adem en keek omhoog. Tegen de zwarte krui-
nen van de bomen tekenden de zalmrode duinen, de oerwou-
den en de prachtige zwarte mensen in kleurige doeken van de 
dia’s zich in schril contrast af tegen de grijze zompigheid van dit 
park, deze stad, ja, van haar bestaan. De onmetelijke saaiheid 
ervan. Met deze reis ging ze dat allemaal oplossen. Nu al. De 
gedachte Rogier te bellen en hem te vragen naar het nummer 
van Olga liet ze snel weer los. Dat duurde allemaal te lang. Ze 
wilde nu zo snel mogelijk betalen, de vliegreis na drie maanden 
naar huis boeken en iedereen inlichten.   

En dat was wat ze deed. Ze vulde de dagen koortsachtig met 
voorbereidingen op het aanstaande vertrek. Het dulle rag in 
haar brein week. Alles leek belangrijk. Ze moest inentingen en 
malariapillen hebben. Het was heet in de Sahara. Hoeveel kle-
ren nam ze mee, hoeveel slippers? Met een paar vegen schoof ze 
al haar kleren van hun kastplanken de vloer van haar woon- en 
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slaapkamer op. Te midden van de bonte berg ordeloos en ge-
kreukt goed herinnerde ze zich ineens dat haar moeder zo voor 
de deur kon staan. Helemaal vergeten. Emma deed wel vaker 
een dagje Amsterdam. Kwam Willem nou ook mee? Het had 
geen zin meer al die kleren terug in de kast te proppen. Iets 
lekkers bij de koffie dan. Maar de bel ging al. Ze hoorde Emma 
drie steile trappen lager de deur achter zich dichttrekken. Ze 
telde haar zachte voetstappen op de trap en zag op de eenen-
veertigste tree in de bocht van het trappenhuis haar moeders 
tengere gestalte in een korte witte jas met dubbele knopen naar 
boven komen.

‘Dag mam.’ Ze drukte drie haastige zoenen op Emma’s wan-
gen. Zachte wangen. Ze roken lekker. Haar rode haar, weerbar-
stig en kroezend, was in een brede staart naar achteren gewerkt. 
Wat leek haar moeder hier toch klein in het halletje. Heel an-
ders dan thuis in Bergeijk. 

‘Moet je die jassen niet eens opruimen?’ Emma wees naar de 
kapstok. ‘En staan die dozen daar nu nog? Die zou je toch bij 
het afval zetten?’

‘Jahaa. Kom nou maar binnen.’ 
Emma keek naar de stapel kleren en deed verschrikkelijk 

haar best niets te zeggen. Ze ging op de groene bank bij het 
raam zitten. 

‘Koffie?’ vroeg ze. ‘Hè mam, let nou alsjeblieft even niet op 
die kleren. Ik leg je zo wel uit waarom ik alles uit de kast heb 
getrokken.’

‘Gezellig,’ zei Emma. Gespannen, rug recht, zat ze op de 
bank. Ze probeerde naar Simone te glimlachen, waarbij alles, 
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elke spier, zich nerveus spande in haar lijf, haar smalle handen 
rusteloos als vleugeltjes in de schoot. Haar bruine ogen lachten 
niet. De poging tot ontspannen opgewektheid verzandde in 
een net niet verholen zenuwtrek.   

‘Wat is er?’
De grimas werd een beetje trillerig nu. ‘Er is niks, schat. Ge-

zellig om weer eens bij je op bezoek te zijn.’  
‘Er is wel wat, mam. Wat is er?’
‘Nee. Er is niets. Zal ik even koffiezetten?’
‘Nee! Verdomme. Ik zie toch dat er iets is. Waarom doe je zo?’
‘Hoe bedoel je, doe ik zo? Hou op, Simone.’ Emma deed 

een uiterste poging zich te herpakken en slaagde erin quasi-
ontspannen in de rugleuning van de bank weg te zakken. ‘Er is 
helemaal niets. Jij zoekt altijd overal wat achter. Ik ben gewoon 
wat moe. Al die trappen ook bij jou.’

Even uit haar dagelijkse omgeving en haar moeder veran-
derde in een wezel. Waarom was ze niet gewoon haar ijzige zelf 
zoals ze dat thuis was? Simone beet op de binnenkant van haar 
wang om zich te bedwingen. ‘Het zijn er maar vijftig. Treeën 
dan,’ zei ze. Ze trok wel bij als ze net deed alsof er niets aan de 
hand was. Altijd mooi weer spelen, ook al stortte de wereld in. 

Emma sloeg haar benen over elkaar, de blauwe rok strak om 
haar dijbenen, elegante hakken aan witte pumps. Zij, in een 
spijkerbroek en t-shirt, zat in kleermakerszit op een kussen op 
de vloer. ‘Hoe is het met Willem?’ 

‘O, hij is naar de botenbeurs in de Rai, dus die amuseert zich 
prima. Hij komt zo. Ik ben lekker aan het winkelen. Kom net 
uit de Bijenkorf en hé, ik heb iets leuks voor je gevonden.’ 
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Ze boog zich over de papieren tassen die ze had meegenomen 
en haalde er een pakje uit. 

Uit het vloeipapier pakte Simone een oranjerode sjaal. Ze 
hield hem voor zich en vroeg zich af waar ze dat ding in hemels-
naam ging dragen. 

‘Mwah…’ 
‘Je mag hem ruilen.’ 
De bel redde haar uit een lastig parket. Willem kwam met 

zware stappen de trap op, haar huis binnen. Hij droeg een zand-
kleurige broek en een blauw poloshirt, dat de kleur van zijn ogen 
benadrukte. Hij was nog steeds een mooie man, haar vader. Een 
zeiler, een zeeman. Ze vond het leuk hoe zijn haar, donker met 
de nodige grijze strepen, in de war zat. Hij lachte haar breed en 
ontspannen toe. Emma diepte een kam uit haar tas op.

‘Dag, schat.’ Hij kuste zijn dochter op beide wangen. 
‘Koffie?’ 
Hij keek op zijn horloge. ‘Biertje. Kan nu wel. Het is zo 

warm buiten en het was erg druk in de Rai.’ Naast Emma liet 
hij zich achterovervallen op de bank. Hij wees naar de sjaal die 
open in de verpakking lag. 

‘Gekregen van je moeder?’ 
‘Volgens mij vindt ze hem niet mooi,’ zei Emma. ‘Je mag ’m 

ruilen, hè.’ 
‘Nee hoor. Misschien neem ik hem wel mee naar de Sahara.’
 De woestijn hing even besluiteloos in de lucht. En landde.
‘Naar de wat?’ reageerde Willem. 
‘Eh… ja. De Sahara en daarna West-Afrika. Dat wilde ik dus 

vertellen. Ik heb besloten een grote reis te ondernemen.’
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‘Kind, wat moet jij nou in de Sahara?’ Emma schudde haar 
hoofd.

‘Waarom vraagt iedereen dat toch de hele tijd? Ik denk dat 
het daar heel goed is voor me. Er is daar namelijk niets. Het is 
een zandbak, de ideale plek om tot rust te komen.’

‘Moet jij tot rust komen?’ Emma zat weer op het puntje van 
de bank. Niet zenuwachtig meer. Alles in haar lichaamshou-
ding sprak van afkeuring. 

‘Hoe ga je daarheen?’ vroeg Willem.
‘Met een reisorganisatie. Allemaal heel veilig, hoor. Jullie 

hoeven je geen zorgen te maken. Er is een chauffeur bij en een 
bijrijder. Die passen de hele dag op je.’

‘Weet je wel zeker dat dit een goed idee is? Moeten we er niet 
eerst over praten?’

‘Waarom? Ik ben volwassen. Eva reist de hele wereld af. Die 
zit nu in Colombia. Daar zeggen jullie nooit wat van. Zij mag 
altijd doen waar ze zin in heeft. Jij bent zelf ook altijd weg. 
Waarom moet ik dan thuisblijven?’

‘Dat hoor je mij niet zeggen. Maar Afrika! Daar gaat zelfs je 
zus niet heen. Het is daar één en al ellende. Daar ga je naartoe 
als je ontwikkelingswerker bent. Toch niet voor vakantie?’  

‘Luister nou. Ik ga met een groep. Het is een kampeerrond-
reis. Ze verkopen dat echt niet als het niet leuk zou zijn. Ik wil 
er gewoon een lange tijd tussenuit. Ik denk echt dat het me 
goed gaat doen. De psychiater zegt dat ik depressief ben.’ 

Dat laatste mompelde ze. Hoorbaar genoeg om aan Emma 
een diepe zucht te ontlokken. Haar vader keek door het raam 
naar buiten waar het verkeer stilstond en auto’s toeterden. 
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‘Hoe lang ga je weg?’ vroeg hij. 
‘Drie maanden.’ 
‘Drie maanden?’ Emma liet zich van schrik weer achterover-

vallen op de bank. ‘Hoe moet dat dan met je werk? Je bent net 
je baan kwijt en dan ga je nu een grote reis ondernemen?’

‘Dat is nou net de charme van het freelancen, hè,’ hoorde ze 
zichzelf snauwen. ‘Dat ik zelf kan bepalen wanneer en hoe ik 
werk. Ik betaal deze reis bovendien helemaal zelf, van mijn zelf 
verdiende geld.’ 

Willem legde een hand op Emma’s knie en gaf daar een sus-
send klopje op. 

‘Inderdaad, Simone. Je bent volwassen. Jij mag helemaal 
doen waar je zin in hebt. Je hoort ons niet zeggen dat jij niet op 
reis mag. Wij denken altijd goedbedoeld met je mee.’

‘Jullie denken voor mij.’
‘Hou op. We gaan geen ruzie maken. Jij mag van ons naar 

Afrika. Trouwens, om naar de woestijn te gaan, hoef je niet he-
lemaal naar de Sahara. Ik heb in Bergeijk nog foto’s liggen van 
de Sinaï… Kun je lekker thuisblijven.’

‘Dat is zeker een grapje?’ 

Bij Aeroflot, de Russische luchtvaartmaatschappij, kocht ze een 
ticket van Bamako over Moskou naar Brussel. Dat was de goed-
koopste optie om in december, direct na de groepsreis, weer 
terug in Nederland te komen. En nee, het ticket kon ze niet 
veranderen, liet de baliemedewerkster weten. 

‘Dus als ik het vliegtuig mis door omstandigheden, dan ben 
ik al mijn geld kwijt?’

‘Ja.’
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Ze maakte een snelle berekening. ‘Nou, dan boek ik de te-
rugweg negen dagen later. Voor de zekerheid. Je weet nooit wat 
er allemaal gebeuren kan.’ 

De beslissing gaf haar een goed gevoel. Stel dat ze het daar 
erg leuk vond, dan had ze nog negen hele dagen langer. En het 
bracht het aantal dagen van deze vakantie op een mooi rond 
getal, honderd. Op de Albert Cuypmarkt kocht ze drie paar 
slippers met dunne bandjes. Verder besloot ze tot vier stoere 
broeken met extra zakken en zes topjes met spaghettibandjes 
in verschillende kleuren. Voor wandeltochten, die ze ook ging 
maken, schafte ze linnen schoenen met een bergprofiel aan. Wat 
moest er veel mee op zo’n reis. Reservezonnebrillen, zeker drie 
pakken tampons, een extra bikini. Eigenlijk was van alles een re-
serve-exemplaar wel handig. En ja, vooruit, toch ook condooms, 
en niet te vergeten: veertig uur muziek in haar oren. Ze propte 
alles in een grote weekendtas totdat er echt niets meer bij kon.

    
Dimitri belde haar. 

‘De groep heeft al eerder kennis met elkaar gemaakt, dus 
dat lukt niet meer voor jou. Misschien wil je nog wel de chauf-
feur en de bijrijder van tevoren ontmoeten. Die komen morgen 
langs.’ 

Natuurlijk wilde ze die zien. Het was in de ochtend. Een 
koel, wat heiig licht kondigde een vroege nazomer aan. De deur 
van Dimitri’s keuken naar een klein tuintje stond open. Daar, 
tegen de achtergrond van een bijna uit z’n voegen barstende 
boom vol kastanjes in de maak, zag ze hem zitten. De stoel 
waarop hij zat was te klein voor hem. 
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Hij stond op en ze schatte hem zeker twee meter, een goed-
gebouwde twee meter de hoogte in. Zijn blauwe ogen vielen op 
onder donker gemillimeterd haar. Hij bekeek haar wat koeltjes 
en reikte haar een onverwacht smalle, maar lange hand. ‘Koen. 
Koen Eisenga,’ stelde hij zich voor. Alles was lang aan hem, ook 
zijn gezicht. 

Uit de keuken kwam nu ook een andere man. Koens tegen-
pool. Veel kleiner, halflange blonde krullen, wat gedrongen en 
pezig en met een uitdrukking die hem meteen voor haar in-
nam. Hij schudde haar hartelijk de hand. 

‘Thijs Boenders. Ik ben de bijrijder.’
Wat verlegen ging ze zitten. Stoere mannen. Allebei. Ze hield 

van stoere mannen. Dat moest je natuurlijk ook wel zijn als je 
door de Sahara trok. 

‘Heb je al gepakt?’ vroeg Koen. 
‘Jazeker. Ik heb een enorme tas. Voor drie maanden heb je 

heel wat nodig.’
‘O. Nou, dan moet ik je teleurstellen. Omdat er na een 

maand zestien mensen bij komen, kunnen we niet te veel mee-
nemen. Daarom’, uit een doos haalde hij een dunne gele tas van 
nylon, ‘zul je het hiermee moeten doen.’

Ze staarde naar het gele vodje dat hij op tafel legde. ‘Zeg jij 
nou dat ik mijn eigen tas niet mee kan nemen?’

Hij schudde zijn hoofd. Hoorde ze hem nou zuchten?
‘Daar kan toch niks in, in dat tasje? Alleen al mijn make-up 

heeft meer ruimte nodig.’
‘Die laat je dan maar thuis. Je hebt geen make-up nodig in 

de woestijn.’
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‘Maar waarom kan er niet méér mee?’
‘Dat zeg ik toch.’ Ja, hij zuchtte. ‘Daar is geen ruimte voor.’
‘We hebben een hele vrachtwagen voor niet meer dan zeven 

personen.’
Koen sloeg zijn ogen ten hemel, legde zijn handen ongedul-

dig op tafel. Hij wilde wat zeggen. Thijs was hem voor.
‘Je redt het wel, joh. Je zult zien dat je heel weinig nodig hebt 

onderweg. Al die bagage is echt alleen ballast, daar wil je van af 
op een gegeven moment.’

‘Misschien. Jammer. Ik heb drie paar slippers op de Albert 
Cuyp gekocht. Mag ik wel een handtas meenemen?’

‘Ja,’ zei Koen, ‘die slippers raad ik je af. In de woestijn leven 
slangen en schorpioenen en die blote enkels van je trekken on-
getwijfeld muggen aan en die steken daar venijnig. Wondjes 
kunnen in de tropenhitte vervelend gaan zweren.’

‘Wat draag jij dan?’
‘Bergschoenen.’ Hij stak zijn enorme voeten naar haar toe 

waar een ruig model bergschoenen omheen sloot. 
Gedesillusioneerd ging ze naar huis. Twijfel stak ineens weer 

de kop op. Deed ze er echt wel goed aan, aan deze reis? Met die 
Koen. Thijs was aardig, daar ging het wel mee lukken. Maar 
Koen… En dan… dat stomme gele nylon tasje. Daar paste 
niets in. Ze zou een heel grote handtas moeten meenemen. Ze 
kon onmogelijk met zo weinig op stap. Wat dachten ze wel 
niet? Ze betáálde toch verdomme voor die reis? Terug kon ze nu 
niet meer. Niet dat ze dat wilde… ze voelde een lichte kramp 
in haar buik.  
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Het was drie dagen voor vertrek. Ze had de meisjes- en de vrou-
wenbladen waar ze voor schreef op de hoogte gebracht van de 
lange vakantie die ze maken ging. De ‘Lieve Wanda’-rubriek 
besteedde ze uit aan een collega.

‘Je krijgt elke twee weken een postzak met brieven,’ zei ze, 
‘en die moet je allemaal lezen. Er zitten hele erge gevallen tus-
sen. Beloof me dat je ze beantwoordt. Ook als je ze niet publi-
ceert.’ 

Ook de ggz-kliniek belde ze. Ze vroeg speciaal naar de snor. 
‘Hoi, Niels. Ik wilde je even laten weten dat ik van verdere 

groepstherapie afzie.’
‘Ga je toch op reis?’
‘Ja.’ Ze kon de triomf in haar stem niet verbergen. ‘Ik ga naar 

de Sahara.’
‘Wat zeg je?’
‘De Sahara.’
‘Is dat nu een grapje van je?’
‘Nee. Ik ga er echt naartoe. Op een groepsreis. Overmorgen. 

Dus dat was eigenlijk best een goed advies van je.’
Het was lang stil aan de andere kant van de lijn. 
‘Simone, je realiseert je hopelijk wel dat dit tegen mijn advies 

in is?’
‘Ja Niels, dat besef ik. Maar je bracht me toch op een idee. Ik 

ga drie maanden weg en ik denk dat het me heel erg goed gaat 
doen. Dat voel ik nu al. Ik voel me al stukken beter.’

‘Ik wens je heel veel succes, Simone.’ De afstandelijke en zure 
toon kwetste haar meer dan ze toegeven wilde. 
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De dag van vertrek brak aan. Floor bracht haar in Simones ei-
gen Peugeot naar Schiphol. Het voelde niet als een afscheid.

‘Dat was zo gaaf gisteravond. Fantastisch dat je een surprise-
party voor mij hebt georganiseerd. Ik had echt niks door. Hele-
boel mensen houden er niet van. Maar ik wel, hoor.’

Floor keek haar zijdelings aan, voldaan. ‘En ze waren er alle-
maal, hè, al je vrienden.’

‘Jazeker.’ Ze ging even met haar vingers over het zilveren ket-
tinkje om haar hals dat ze had gekregen. Vriendschap. Dat was 
er ook. Een vriendelijk iets. Het glipte zo tussen je vingers door. 

Het voelde pas als een afscheid toen ze in het vliegtuig naar 
Malaga zat waar de reis begon. De zon scheen fel en beloftevol 
het raampje binnen. Vanaf nu zou alles beter worden. Ze ging 
naar het licht.


