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De meisjes hebben toestemming gekregen om achter op de 
quad van Taco door de duinen te rijden. Om dat voor elkaar te 
krijgen hebben ze zich twee dagen lang als engeltjes moeten ge-
dragen, dat Esther nu met ze meeloopt tot aan het eind van de 
Strandweg zullen ze maar moeten accepteren. 
 Mam, dat hoeft echt niet. Dat is gênant. 
 Ik wil die brommer even zien.
 Het ís geen brommer.
 Madelon neemt afstand van haar moeder, tot ze bij Elisa is. 
Elisa loopt altijd voorop. Samen snelwandelen ze in de richting 
van de ijzeren paddenstoel in het midden van de rotonde, lood-
recht onder de zon. Elisa begint al lichtjes met haar heupen te 
zwaaien. Ze kan fotomodel worden. Dat wil ze niet, want een 
fotomodel heeft erg weinig lakens uit te delen, maar het zou wel 
kunnen. Makkelijk.
 Ik ga hem zoenen.
 Ja, vast.
 Schijt. Ik ga het gewoon doen.
 Lukt je nooit.
 Wedden van wel? 
 Hun verschillende karakters komen vandaag, niet voor het 
eerst, perfect tot uiting in hun uiterlijk: Madelon onwennig in 
haar nieuwe donkergroene badpak met bloemen, Elisa vast-
beraden in een felroze bikini en een doek die ze strak om haar 
middel heeft geknoopt, zoals haar moeder dat op stranddagen 
ook altijd doet, de knoop op haar heup als een strik om een ca-
deau. De krullen van Madelon zijn samengebonden met een 
simpel elastiekje en haar billen verdwijnen volledig onder haar 
badstof korte broek. Elisa golft haar kapsel voortdurend op met 
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haar vingers. Elisa die haar plannen op een rijtje heeft en zich 
nergens voor schaamt, Madelon die volgt.
 Achter de rotonde, bij de fietsenstalling naast de strandtent, 
hebben ze met hem afgesproken en daar leunt hij tegen de vlag-
genmast aan, half ontkleed en zongebruind; de zoon van de 
stoelenboer, de man met het buiktasje vol losgeld bij wie je een 
strandstoel kunt huren die Taco vervolgens direct komt bren-
gen, hij tilt er soms wel zes tegelijk. 
 Eerst geeft hij Esther een hand. Hij noemt haar mevrouw, 
een hoffelijkheid die niet strookt met zijn voorkomen, en knikt 
daarna met geveinsde verveling naar de meiden, alsof het jonge-
re zusjes zijn op wie hij tegen zijn zin moet passen.
 Ladies.
 Nou. Dit is hem dus?
 Yup.
 Esther inspecteert het voertuig, maar heeft geen idee waar-
naar ze moet kijken. Het gaat haar natuurlijk om die jongen, 
maar ook in dat opzicht weet ze eigenlijk niet wat ze wel of niet 
hoopt te zien. Hij kijkt met haar mee, zegt niets, als een make-
laar die hoopt dat je de verborgen gebreken niet opmerkt. Na-
dat ze de bandenspanning heeft gecheckt door haar duim in 
het rubber te drukken en ze met toegeknepen ogen de teller-
tjes op het stuur heeft bekeken, laat ze de quad weer met rust. 
Lang, zonder knipperen, kijkt ze Taco aan, tot ze in zijn ogen 
bevestigd ziet dat hij heel goed weet wat haar bedoelingen zijn: 
ze inspecteert de vierwielige strandbrommer van hem alleen 
om duidelijk te maken dat hij allebei zijn handjes aan het stuur 
moet houden.
 Moeten jullie geen helm op?
 We rijden alleen op zand.
 Oké. Voorzichtig doen.
 Altijd, mevrouw.
 En niet verder dan de vuurtoren.
 Ze heeft het ventje zien opgroeien, hij moet een jaar of acht 
zijn geweest toen ze hier voor het eerst kwamen. Toen was het 
een ondeugend maar onschuldig kereltje, nu is hij een aantrek-
kelijke jongeman. Thuis noemen ze hem al jaren het snaakje van 
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de stoelenboer, maar inmiddels is hij veel te gespierd voor die 
bijnaam. Vanaf zijn navel loopt een lijn zwarte haren over zijn 
buik zijn broek in, de eerste sprietjes gras van een pas ingezaaid 
gazon. Rond zijn donkere ogen ligt een mysterieuze glans, twee 
kleine zonsverduisteringen. Je weet dat het gevaarlijk is, maar 
toch wil je ernaar kijken. En hoe hij kijkt als hij zijn haar achter 
zijn oren veegt. Zo doen snaakjes niet. 
 Stukje crossen?
 De meisjes knikken gretig, alsof een stukje crossen niet de 
reden is van dit samenkomen, alsof hij onverwacht met een ge-
niaal idee op de proppen komt. Bij wijze van uitnodiging slaat 
hij met vlakke hand op de vierkante kussens die met tiewraps 
zijn bevestigd op een rek boven de achterwielen en hij springt 
zelf achter het stuur, zijn arm als polsstok om zijn spieren te 
showen. Het maakt dat Madelon en Elisa nóg enthousiaster aan 
boord klimmen.
 Esther rolt met haar ogen, maar vanbinnen moet ze ook la-
chen. De onnozelheid van de meisjes is ontwapenend. De slui-
er van maagdelijkheid die kinderen zo onschuldig maakt heeft 
Taco al jaren geleden van zijn gezicht getrokken, zo’n jongen 
van het strand is natuurlijk met hele andere dingen bezig dan 
meisjes uit een middelgrote stad. Maar Madelon en Elisa lijken 
dat nog niet te herkennen. Gelukkig. Gwen zegt weleens dat 
Esther haar dochter te veel beperkt. Zelf geeft zij nooit blijk van 
enige restricties op dat gebied, ze moedigt Elisa zelfs aan: doe 
maar, live a little, dat heb ik vroeger ook gedaan. Esther denkt 
daar toch anders over. Natuurlijk moet je kinderen laten expe-
rimenteren, juist ook zodát ze gevaren leren kennen, maar er 
leiden meerdere wegen naar Rome. En ieder weldenkend mens 
kan toch zien dat Madelon van de twee harstvriendinnen beter 
is opgevoed? In ieder geval fatsoenlijker. De juiste balans vin-
den tussen opvoeden en loslaten is hoe dan ook de moeilijkste 
fase van het ouderschap.
 Taco geeft gas en opstuivend zand kriebelt langs Esthers be-
nen en dijen, een venijnig stukje schelp schiet tegen haar sleu-
telbeen, als een mierenbeet. Weg zijn ze. De meisjes kijken niet 
meer om.
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❖

Tintelende energie, als openknappende springbalsemien, en 
als je je ogen dichtdoet en je armen de lucht in steekt: vrijheid. 
Geen ouders die overal commentaar op hebben, stiekem mee-
luisteren vanaf de gang en je problemen nooit serieus nemen 
omdat je ‘nog maar een kind bent’. Madelon en Elisa houden 
zich goed vast, maar krijgen algauw door dat het fijner is als ze 
juist zo min mogelijk contact met de trillende machine maken, 
een surfplank schiet ook veel sneller over de golven als je erop 
staat. Je wordt lichter, dat voel je in je hoofd. Ze gaan nergens 
heen en komen nergens vandaan, er is alleen nog maar wind en 
zand, zon en zout.
 Taco en het grommende beest worden één, de glimmende 
zweetpareltjes op zijn blote rug vormen minirivieren tussen 
zijn schouderbladen, die klap na klap moeiteloos opvangen. Vol 
gas duikt hij over heuvels en in bochten leunt hij opzij. Nu en 
dan komt hij los van het zadel. Als ze heuvelop rijden en hij naar 
achter hangt, komt zijn onderrug tegen hun buik aan, soms 
een stukje huid op huid. Elisa claimt geregeld dat ze al veel va-
ker met veel meer jongens al veel heftiger dingen heeft gedaan, 
maar voor Madelon is dit gevoel nieuw. Sidderend. Het is eng, 
maar verslavend, als een horrorfilm waarbij je niet op de ont-
knoping kunt wachten. Je verlangt het meest naar dat waar je 
bang voor bent.
 Als ik te hard ga moeten jullie het zeggen!
 Nee, door, door!
 Elisa geeft hem met losse pols een tik op zijn bovenarm en 
laat haar hand daar liggen. Terwijl ze haar vingers langzaam 
om zijn biceps krult kijkt ze even opzij. Snel sluit Madelon haar 
ogen, stiekem gluurt ze tussen haar wimpers door. In de vol-
gende bocht knijpt Elisa met haar andere hand in Taco’s boven-
been, als hij schakelt zet ze haar nagels in zijn huid. Hij gniffelt.
 
Nadat ze enkele kilometers over het harde deel van het strand 
hebben gereden, draaien ze terug de duinen op en rijden ze het 
gebied met villa’s in. Voor elk pand staan meerdere auto’s.
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 Allemaal criminelen uit België! Bankiers en zo.
 Taco trekt een spoor in het zand en slingert zijn quad het be-
ton op. De wind blaast een groep kwetterende vogeltjes voorbij, 
wit met zwart. 
 Zullen we zo even stoppen?
 Djiez, Madelon, nu al?
 We zijn al bijna bij de vuurtoren.
 Nou en.
 Kunnen we niet naar het meertje rijden? 
 Wil je verkracht worden of zo?
 Ik weet nog wel een mooie weg! Wacht maar.
 Taco trekt zijn rechterhand naar zich toe en stuurt zo scherp 
de bocht aan dat de linkerkant, waar Madelon zit, loskomt van 
de grond en Elisa haar armen wel om zijn lijf heen moet slaan 
om niet van de quad af te vallen. Er schiet een luchtbel door 
Madelons onderbuik. Schaterlachend duiken ze weer van de 
weg af, een schelpenpad op, tussen de witte duindoornstruiken 
door. Het pad knarst lekker. Dit gebied kent Madelon niet, hier 
kun je niet echt mooi wandelen, dit gaat nergens naartoe. Deze 
paadjes lopen richting de noordzijde van het eiland, waar het 
te hard waait om een parasol op te zetten. Je ziet het aan de bo-
men, die stekeliger zijn en geen blaadjes dragen. De kleur is van 
de struiken en planten gewaaid. Er zijn veel scherpe bochten, 
maar Taco kent de weg.
 Hier woon ik!
 Met een haarspeldbocht ontwijkt hij een boomwortel die als 
een bejaarde elleboog uit de aarde steekt en bij een tweetal cara-
vans, een witte en een kleine lichtblauwe, houdt het pad ineens 
op. Er is geen hek, geen bord, ineens staan ze er. Naast de wit-
te stacaravan, waaruit slome gitaarmuziek klinkt, bungelt een 
hangmat in de schaduw.
 Die witte is van m’n pa. Die blauwe is van mij!
 Van jou?
 Yup. Van mij alleen.
 Taco stuurt om zijn caravan heen, het deurtje staat gewoon 
open, er hangt een vlag in de opening, iets met sterren. Op het 
dak pronkt een grote strandstoel, tegen een paal in het gras is 
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op ooghoogte een ouderwets vergiet gespijkerd.
 Wat ís dat?
 Mijn schietbaan! Laat ik nog weleens zien.
 Madelon kijkt omlaag, naar de ruwe huid aan de zijkant van 
zijn tenen en beseft het nu pas: Taco wóónt in Zeeland. Daar-
om heeft hij van die smalle ogen en korrelige wangen. Hij is hier 
niet op vakantie, zoals zij. Zou hij hun eigenlijk weleens in nor-
male kleding hebben gezien, of echt alleen in badpak? Wat deed 
hij in de winter? Sliep hij dan ook in die caravan?
 Hij slalomt het gras weer af, tussen twee konijnenholen 
door, om de volgende hoge boomwortel heen, een ander zand-
pad op, omhoog, de caravans raken uit zicht. Ze klimmen, Ma-
delon en Elisa hangen nu allebei aan een schouder. 
 Waar gaan we heen?
 Omhoog!
 Het achterwiel zoekt grip, Taco duwt en gromt met de mo-
tor mee, ze schieten hoger en hoger de duin op. In de verte is 
de vuurtoren te zien. De lome zee, lichtgrijs, botst onophoude-
lijk tegen het land. Alleen Taco is hier eerder geweest. Dit is van 
hem. De quad stopt, slipt. Hij draait zich om.
 Oké, ladies. We gaan omlaag. Ready?
 Ze kijken elkaar aan. De bel in Madelons buik zit er nog 
steeds, maar Elisa heeft een andere uitdrukking gekregen. Be-
ter gezegd: haar expressie is verdwenen. Snel bijt ze speels op 
haar onderlip, alsof ze nog even cool is als altijd.
 Yes, ready!
 Elisa heeft altijd schijt aan alles, zegt ze, maar nu is ze de 
controle kwijt. Ze probeert het te verbergen, maar Madelon 
heeft haar angst al gezien. Nu ze buiten haar territorium zijn 
is het ineens heel eng om de stoerste te zijn: je hebt veel meer te 
verliezen. Vanuit dat besef vindt Madelon het eigenlijk wel lo-
gisch dat zij zich juist heel vrij voelt. Eindelijk. Taco trapt zijn 
hak omlaag en schakelt, de motor ronkt.
 Nee, wacht.
 Voor Madelon beseft wat ze doet heeft ze het al gedaan. Met 
een draai klimt ze om hem heen, steekt haar linkerbeen onder 
zijn arm door en laat zich neerkomen op het vrije deel tussen 
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het stuur en het zadel, haar rug tegen de stuurpen, haar blik 
recht in zijn donkere ogen. Taco laat op geen enkele manier 
merken wat hij van haar nieuwe positie vindt, ook niet als ze de 
krullen uit haar elastiek bevrijdt en zijn nek vastgrijpt alsof ze 
op het punt staat een paaldansact te gaan uitvoeren. Een roof-
dier laat nooit merken dat hij onder de indruk is.
 Ready.
 Hij draait het gas open en duikt omlaag. Met wapperende 
haren en gebolde wangen suizen de drie tieners het hoge duin 
af.



Feniks
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1. 

Halverwege zijn hardlooprondje naar de vuurtoren en weer te-
rug zoekt Tom zijn ritme. Het juiste tempo is misschien wel het 
belangrijkste aspect van goed lopen, maar vandaag kan hij dat 
maar moeilijk vinden. Al sinds de Strandweg vermoedt hij de 
oorzaak: zijn rechterschoen zit minder strak dan zijn linker. En 
hoewel hij zichzelf het onderbreken van zijn rondje ten streng-
ste heeft verboden twijfelt hij voortdurend of hij niet beter even 
kan stoppen om de boel gelijk te trekken.
 Hardlopen is vooral een mentale sport, zeggen ze weleens. 
Je doet het in je eentje, je loopt altijd tegen jezelf. Als Tom daar 
iets langer over nadenkt, gaat dat eigenlijk voor zijn hele leven 
op. Afstuderen moest cum laude, hij moest en zou de politiek 
in, met zijn partij strijden voor gelijke rechten, maar intussen 
stiekem vooral het lijsttrekkerschap ambiëren, dromend van 
Den Haag, de depressie die hij opliep na de mislukte verkie-
zingen van 2016, de voortdurende angst dat zijn depressie bij 
de eerstvolgende tegenslag weer terug kan keren, het verbor-
gen houden van die angsten voor zijn gezin: allemaal innerlijke 
strijd.
 Hij tikt het hek van de vuurtoren aan en keert om. De dui-
nen uit, het strand weer op, naar het harde gedeelte, opnieuw 
op zoek naar zijn ritme, dat hij, in gedachten verzonken, toch 
even gevonden heeft. Ondanks die veter. Zo zie je maar; met 
een beet je willpower kom je er vanzelf.
 Ineens hoort hij geschreeuw – dit is het minst toeristische 
deel van het eiland, de wind draagt de spaarzame geluiden van 
oor naar oor. Een hoge stem gilt, Toms hart slaat een tel over. 
Twintig meter bij hem vandaan staan twee vogelaars naar het-
zelfde punt in de duinen te kijken. Geen zeldzame strandvogel, 
maar een zandwolk die als een kleine paddenstoel – vreemd 
– de lucht in bolt. Tussen de opstuivende witte korreltjes kri-
oelt ook iets zwarts naar boven. Rook? Tom is even stil blijven 
staan om te kijken, maar verandert nu van richting en versnelt 
zijn pas. Hij houdt geen enkele rekening meer met zijn tred, en 
sprint – al zijn ledematen gebruikend om zo snel mogelijk voor-
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uit te komen – door het zachte zand, naar de wolk toe. Opnieuw 
een gil. Iemand schreeuwt een naam. Tijdens het rennen trekt 
hij zonder na te denken zijn mobieltje al uit het klittenbandhol-
stertje aan de binnenkant van zijn broek.
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2.

De Strandweg, de provinciale weg die van het dorp naar het 
strand leidt, heeft van bovenaf gezien de vorm van een speld; 
smal, recht en eindigend in een ronde keerlus. Ze noemen het 
de rotonde, maar dat is het niet: je kunt er alleen af zoals je erop 
bent gekomen. In het midden van de lus, op een mossig heuvel-
tje, staat een enorme paddenstoel waar water uit kán komen, 
maar niemand heeft dat ooit zien gebeuren. 
 De Strandweg zelf telt vier doodlopende zijwegen met elk 
een eigen thema: fabeldieren, sprookjes, goden en mythen. 
Langs elke vertakking staan negen vrijstaande huisjes: vier aan 
elke kant en één op de kop. Bij de oplevering heeft een onge-
inspireerde gemeentecommissie de huisjes namen gegeven die 
door de meeste eigenaren gelijk zijn vervangen. Mensen doen 
dat graag. Asielhonden krijgen vaak ook een nieuwe naam, om-
dat de oude, waar zo’n beest misschien al zes jaar naar luistert, 
niet van ‘hen’ is. Zoals een geadopteerde Chinees die Erwin 
heet.
 Bij de herbenaming maakten sommige nieuwe eigenaren 
nog een speelse verwijzing naar de oorspronkelijke naam – zo 
werd De Gelaarsde Kat veranderd in Kasteel Carabas. Een 
enkeling ging volle bak op de komische toer; huisje Neptunus 
werd Chalet N° 5.

Het gedeelde vakantiehuis van de families Rodenbach-Tim-
mers en Reekers-Jonkman – het laatste huisje van de derde zij-
weg, thema fabeldieren – ligt er verlaten bij. Het hek, dat met 
twee zwartmetalen kruishengen aan een gehalveerde boom 
scharniert, staat wijd open. Rechts van het huisje dienen twee 
banen in het gras verzonken grindtegels als parkeerplaats. Er 
staan geen auto’s. Op het grasveld links ligt nog een kegel van 
het Kubbspel, de vuurkorf is niet geleegd en het terras is bezaaid 
met de resten van allerlei activiteiten, als kruimels op een bord: 
tuinstoelen, een halfvol kratje pils, de stenen vis – een cadeautje 
van Esthers zus – die Danny als asbak gebruikt. Alsof de bewo-
ners halsoverkop zijn vertrokken. De rozenstruik die tegen het 
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huis aan groeit werpt wiegende schaduwen op de voordeur. De 
tekst op de naamplank – De Feniks – is vanaf de weg nauwelijks 
leesbaar.
 De Feniks. Bij de notaris zei Esther al: dat gaan wij niet ver-
anderen. In negen jaar tijd stond die naam inderdaad nooit ter 
discussie. Het huis zelf ook niet; ze zagen het als een geschenk, 
een vriend voor het leven. Het heeft een heel eigen geur van bos, 
zee en zaagsel, die je een geruststellend gevoel geeft als je hem 
na lange tijd weer ruikt. De buitenkant is grijzig-lichtblauw ge-
verfd, met een donkergrijze dakgoot. Een rechthoek met een 
puntdak, net een Monopoly-huisje in het groot, met aan de lin-
kerzijde het terras waar je vanuit de woonkamer kunt komen 
– al klemt de deur sinds een paar dagen. In de hoek van de tuin, 
die overloopt in het duingebied dat weer overloopt in strand en 
zee, staat een roestige windvaan op een stok. Als het hard waait 
piept-ie.
 Ondanks een bomvolle woonkamer is er nooit sprake van 
rommel. Binnen geldt de regel om spullen na gebruik netjes te-
rug te leggen. Behalve in het halletje, naast de paraplubak, waar 
Danny’s Timberlands, een aantal dameslaarzen en pumps, de 
herenschoenen van Tom en een kleurrijke verzameling gympen 
en meisjeslaarzen op een berg door elkaar liggen.
 Naast de voordeur hangt een koperkleurig getijdenklokje, 
waarvan Tom – tot groot plezier van Danny – de werking nog 
steeds niet heeft begrepen. Daarnaast hangt een ingelijste, ver-
kleurde campagneposter van de Groningse gemeenteraadsver-
kiezingen van 2012. Tom staat er vriendelijk lachend op, zijn 
armen over elkaar gevouwen. Onder op de poster staan het logo 
van zijn partij – twee opengevouwen handen die een vogel vor-
men – en hun befaamde verkiezingsleus: mensen eerst. Op de 
meest onhandige momenten mag Danny hem graag aan deze 
spreuk herinneren, bijvoorbeeld toen de eilandgemeente dwars 
door het natuurgebied een geasfalteerd fietspad wilde aanleg-
gen en Tom zich daarover kwaad maakte.
 Mensen eerst, Tom. Mensen eerst.
 De gang, die in de huiskamer overloopt via een lege deurpost 
–  ooit hing daar een vliegengordijn van houten kraaltjes – heeft 
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vier deuren. Twee links, aan de tuinkant: daarachter liggen de 
slaapkamers van ‘de grote mensen’, uitkomend op hun gedeelde 
badkamer. En twee rechts: het toilet en de trap naar boven, naar 
de slaapkamer van de meisjes. Boven is ook nog een washok en 
een piepkleine badkamer met een douche.
 Aan weerszijden van de meisjeskamer staat een eenper-
soonsbed en overal daartussen liggen spullen. De zooi neemt 
elk jaar toe, omdat de dames steevast van alles laten liggen. 
Snoertjes van apparaten die het niet meer doen, tijdschriften, 
vooral die met de rubriek ‘Blootgeven’, pennen, elastiekjes en 
haarbanden, knuffels en kledingstukken. In een hoekje van de 
kamer, achter de kast, staat de oude sportvlieger van Elisa. De 
muur daarachter is volgeplakt met posters, voor de schuine 
wanden boven hun bedden hebben ze ieder zelf een kleur ge-
kozen bij de lokale doe-het-zelfwinkel. De kant van Madelon is 
zachtgeel en heet Dotterbloem. Elisa twijfelde zo lang tussen 
de kleuren Gulzig en Macho dat ze koos voor een mix van die 
twee. Volgens de winkelier, die Danny Mistor Histor noemt, 
kwam ze dan op de kleur Parmantig uit, maar toch wilde ze lie-
ver een mix van die twee.
 Het resultaat is exact hetzelfde. En het scheelt je vier tien-
tjes!
 Ik wil een mix.
 Ze kreeg een mix.
 Als je, terug beneden, de woonkamer binnenkomt is rechts 
het typische vakantiehuiskeukentje, inclusief hangende kraan 
en een koelkast vol verdwaalde letters uit het magnetische alfa-
bet en andere magneten, waaronder het foeilelijke logo van het 
bedrijf van Gwen, lbr Letselschade, en de Martinitoren met 
een kerstmuts. Op het aanrecht, naast een pompflacon scrub-
zeep, staat een halfvolle fles Zuid-Afrikaanse rode wijn. Tom, 
naar eigen zeggen de kenner van het gezelschap, slaat die per 
twaalf in bij de Zeeuwse slijter. Altijd dezelfde. Die met een 
kikker op het etiket.
 In de kamer staan verder nog een eettafel, een brede, maar 
ondiepe bank, een salontafel met de televisie, een bureau – Es-
thers werkplek – en een grote vintagekast. Op ooghoogte prij-
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ken de elf delen van de reeks puberromans die door Esther zijn 
geschreven, of zoals er op de ruggen staat: door E.Ph. Jonkman. 
Deel twaalf is in de maak. Op haar laptop wachten haar hoofd-
personen op de gigantische climax waarin ze elk deel opnieuw 
belanden. In het midden van de kast staat een foto van Esther, 
Danny en Madelon met oranje werkhelmen op.
 Aan de achterkant, tegen het huis aan gebouwd, is de schuur. 
Qua oppervlak is dit misschien wel de grootste ruimte van het 
huis. Hierin staan een bolderkar, vier fietsen en twee stelling-
kasten vol speelgoed, tuinspullen, barbecue- en vuurkorfattri-
buten en gereedschap. De schuur heeft alleen een dakraampje.
 Vandaag is het een warme dag. De windvaan laat zich niet 
horen.




