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ii

Mijn huid schroeit.

Om bij dit strand te komen moesten we een uur autorijden en daarna 
nog een kwartier met een bus zigzaggend tussen fruitbomen en gei-
ten door afdalen naar een van de vijf mooiste stranden van  Andalusië, 
aldus de reisapp. De mooiheid van het strand zou vooral schuilen in 
de onbereikbaarheid en het gebrek aan faciliteiten, waardoor alleen 
mensen het bezoeken die er moeite voor willen doen. Veel mensen 
willen dat op vakantie niet en dus zijn de mooiste plekjes relatief het 
rustigst. Dat hangt wel af van de tijd van het jaar. Zo medio juli, wat 
het nu is, kan het er toch druk zijn en is het raadzaam vroeg te komen 
om een goed plekje te bemachtigen, aldus de schrijver van het artikel, 
hoewel het dat nauwelijks te noemen is. Als ik informatieve teksten 
lees van een programmaatje op mijn telefoon kan ik me maar moei-
lijk voorstellen dat ze door een mens zijn geschreven, zo ontdaan zijn 
ze van de natuurlijke kwalificaties die ik een levend wezen toeken. 
Maar die teksten schrijven zichzelf niet. Ze worden niet uitgespuwd 
door een reisrobot, hoe mechanisch ze ook aandoen.
 Op het strand zijn twee eetgelegenheden: een vervallen snackbar 
en een schijnbaar fantastisch visrestaurant dat bestaat uit hout over-
dekt met takken en bladeren. Een soort visboom. De vis die ze hier 
bereiden komt rechtstreeks uit de zee voor ons, verser kan niet, be-
halve als ik nu met klappende kaken de branding in duik.
 Alex glinstert naast me in de zon, bedekt onder een laag olie en 
zweet. Haar vader is Grieks en daarom is zij in staat zich na een Hol-
landse winter in te smeren met bakolie en niet te verbranden. Het 
enige wat eraan ontbreekt is een vel aluminiumfolie in plaats van een 
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strandlaken. Ik verbrand al als ik een getekende zon zie, wat ik te 
danken heb aan een huidtype dat de afgelopen vier eeuwen is ge-
vormd binnen de topografische trits Den Haag-Schiedam-Delft.
 Alex leest een boek. Dat kan zij goed, lezen. Heel lang ook. Ze leest 
elke week een boek uit. Ik lees sneller dan zij, maar minder vaak. Zo 
komt het dat de stapel met boeken die ik heb gekregen en nog moet 
lezen na elke verjaardag of andere cadeauwaardige gebeurtenis groeit. 
Ik moet er nog zeker tien, heel dikke, met een totaalvolume van circa 
vijfduizend pagina’s. Ondoenlijk, als ik dat zo bedenk. Niet doen. Je 
bent op vakantie. Ga zwemmen.
 ‘Ik ga zwemmen.’
 ‘Oké.’
 De liefde waarmee ze dat zegt: ‘Oké.’ Een woord dat je op zoveel 
verschillende manieren kunt zeggen. Teleurgesteld: ‘oké’; berustend: 
‘oké…’; enthousiast: ‘oké!’ Zij zegt ‘oké’ alsof er nooit meer iets mis 
kan gaan. Ze zegt ‘oké’ zoals een rots in de branding oké zegt tegen 
de golven die erop stukslaan. Maar ook die rots erodeert. Hoelang 
houdt zij mij nog vol?

Het is 11 uur. Het moment van ‘aaahhh nu duik ik het koude water 
in!’ is er niet, want de zee is lauw als pis. We zitten in het zuidelijkste 
gebied van Europa en ik weet niet of ik het ooit warmer heb gehad, 
iets wat ik altijd denk of zeg als ik het heel heet heb. Boven een be-
paalde temperatuur weet je niet meer hoe heet het is. Het enige waar-
aan je de daadwerkelijke hitte dan kunt aflezen is de tijd die je het 
volhoudt om iets te doen. Hetzelfde geldt voor extreme kou. Min 10 
of min 20? Pas als ik een halfuur buiten heb gewandeld weet ik hoe 
koud het is. Pas als het snot bevriest en de tenen niet meer te voelen 
zijn.
 Maar in deze zee is het lekker, ja hoor. Het water is blauw, niet die 
bruine Noordzeedrek, vloekend bij ons schone land. De spierpijn in 
mijn benen van de barbaarse hike van gisteren neemt af naarmate ik 
verder de zee in loop. Het duurt lang voordat ik niet meer kan staan. 
Ook vanaf hier zie ik Alex als een parel glinsteren op het nog schaars 
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bevolkte strand. De situatie lijkt niet lang houdbaar, want het busje 
zigzagt langs de flank van de berg naar beneden met een verse lading 
strandgasten.
 De hemel is in alle richtingen wolkeloos. Er is geen plek om te schui-
l en, behalve onder de parasol die we hebben meegebracht van ons 
appartement in Frigiliana, dat tien minuten rijden boven Nerja ligt. 
We hebben een groot terras en kijken uit over de vallei, versierd met 
witte huisjes, de nalatenschap van de Moren die hier ooit aanmeer-
den. Elke dag horen we aan het begin van de avond de bellen van de 
geiten die door de hoeder en zijn hond terug naar hun slaapplaats 
worden geleid. Het is een optocht van bijna een halfuur met een rust-
gevende werking. De geiten die ineens compleet de weg kwijtraken 
en steil de berg op willen lopen of afdalen zijn amusant, maar ze ko-
men uiteindelijk allemaal thuis, met de hoeder achteraan.

11.07 uur. Ik zit nog steeds in het water en kijk om me heen alsof ik 
iets kwijt ben, maar er is hier juist niets, dat stond nog zo in de app.
 Omdat ik niet weet hoelang ik in het water wil zitten ga ik er maar 
weer uit. Nu weet ik dat ik even kan opdrogen in de zon. Dat zijn 
toch weer twintig minuten.
 Ik luister muziek. Alice in Chains. Ik zit in een herwaarderingsfase 
van grunge. Dode zangers, tevergeefs het consumentisme van de ja-
ren 90 beschreeuwend. Alex leest nog steeds met dezelfde kalme, ge-
concentreerde blik als daarvoor. Ze leeft in het moment. Ik benijd 
haar erom dat zij ergens kan zijn en zich die plek eigen maakt. Nee, 
dat is het niet, maar ze past zich ook niet aan. Zij past van nature al 
op plekken. Die plekken, of haar ontvankelijkheid voor de omstan-
digheden van haar locatie, zitten ingebed in haar wezen. Zij voelt niet 
de obstakels, de afwijkingen. Ze heeft de interne rust om overal kalm 
te zijn. Een behoorlijk goede eigenschap, als je het mij vraagt.
 Toen ik zonet ging liggen keek ze me even glimlachend aan, ter 
bevestiging van onze hereniging. Ik merk dat dat lachje me irriteert. 
Ik merk dat het bemerken van die irritatie me irriteert. Ik irriteer 
mezelf, ben irritant. Ik ben niet goed genoeg voor haar en verdien 
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haar liefde niet. Zij is lief en zacht en ik ben opgefokt en onaardig. 
Misschien moet ik andere muziek luisteren.

13.00 uur. We houden het niet meer uit, zelfs niet onder onze parasol, 
die nu in een minimum aan schaduw voorziet daar de zon er lood-
recht boven staat.
 In de visboom is het druk. Een nerveuze ober brengt ons naar onze 
plek en door het gedruppel van miniwatervalletjes om ons heen hoor 
ik Pharrell zingen dat hij blij is. Dat zingt hij nu al een jaar, overal, en 
het lijkt er niet op dat hij binnenkort van gemoedstoestand veran-
dert. Voordat hij blij was, was hij gelukkig. Of naja, ‘lucky’, wat meer 
betekent dat hij ergens in is geslaagd of wil slagen. ‘I’m up all night to 
get lucky.’ Dat ging over neuken, nu is-ie gewoon blij. Het zal dus wel 
gelukt zijn.
 Ik probeer de suikerspinnende plaat te compenseren met een frons 
die zich al snel tot de bedding van een minirivier zweet ontwikkelt. 
Het zout komt in mijn ogen en ik knijp ze dicht.
 ‘Gaat het?’
 Ja, verdomme, het gaat.
 ‘Zout.’
 Ze lacht. Het is niet grappig!
 ‘Ik heb wel zin in een visje!’
 ‘Misschien wil ik wel vlees.’
 ‘Echt?’
 Waarom zeg ik het anders?
 ‘Ja, gewoon zin in.’
 ‘Ik weet niet of dat echt lekker is hier.’
 Toen we binnenkwamen (kom je binnen in een openluchtrestau-
rant?) zag ik enorme spiesen met kip en vlees met paprika en ui er-
tussen. Ze hebben hier vlees en het ziet er heerlijk uit. Ik knik naar de 
tafel achter me, waar een kind zijn tanden in zo’n spies zet. Alex geeft 
met een minimaal wederknikje aan dat ze het ziet, maar toch heb ik 
het gevoel dat ze me veroordeelt. Mijn smaak. Dat ik hier, praktisch 
ín de zee, liever een traag, lui landdier eet dan een vlijtige vis. Inmid-
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dels heb ik zelf ook allang bedacht dat ik hier vis moet eten, omdat ik 
alle argumenten die ik haar ten laste leg zelf behoorlijk overtuigend 
vind. Ik erger me dus aan haar omdat ik het met haar eens ben.

Na de lunch lopen we terug naar de parasol, ons eiland in de therm-
oceaan. Alex heeft me, terwijl ik mijn kipsjasliek naar binnen werkte, 
jaloers starend naar haar verse dorade, wel drie keer gevraagd of alles 
oké is. Drie keer antwoordde ik: ‘Ja hoor, los van de standaardshit.’ 
Alles zou oké moeten zijn. Kijk verdomme waar je bent: op een van 
de vijf mooiste stranden van Andalusië. Het was geloof ik nummer 3, 
aldus de anonieme reisapp-redacteur.

Is die ranking een product van zijn persoonlijke
voorkeuren of is er een poll aan te pas gekomen?

Kijk waar je bent: de zee zo helder dat je je tenen kunt zien wiebelen 
als je tot aan je nek in het water staat.

Legen Spanjaarden hun riolen niet in zee?

Kijk verdomme waar je bent: omsloten door antieke bergwanden, 
dienend als kader voor de oneindig blauwe hemel.

Dezelfde hemel waar een kwart van de plaatselijke beroepsbevolking 
dagelijks de armen naar opheft, ‘Dios’ verzoekend om vacatures?

Kijk godverdomme waar je bent, klootzak. Met je beeldschone, 
intelligente vriendin. Met je gezonde lichaam, al doet je voortdu-
rende gekerm anders vermoeden. Met je westerse scholing en 
voeding. Met je hygiëne en elitaire minachting voor vaderlandse 
a-merken als Heineken en Albert Heijn. Met je haat voor woor-
den als ‘doorpakken’ en ‘superfoods’. Met je onbegrip, nee  afkeur 
voor carrièretuig dat veel geld verdient en veel uren maakt en 
doordeweeks niks drinkt en eet behalve quinoa en chiazaad en er 
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in het weekend helemaal aan gaat. Drank om de week te verdo-
ven. Drugs om de routine te doorbreken. Slaappillen tegen de 
speed. Een joint tegen de scherpe randjes van de trip. Een mil-
joen Nederlanders aan de pammetjes. Een eindeloze zoektocht 
naar balans, voortdurend bijsturend vanuit de bochten van het 
bestaan.

Yuppie-stellen, verscheurd tussen het verlangen naar een 
gezinsleven en drugsorgies. ‘Als ik een kind heb, blijf ik wel 
gewoon uitgaan.’ Nee, dat blijf je niet, je snapt er geen fuck 
van. Als je een kind hebt, heb je een kind en dan ben je altijd 
aan het werk of bij je kind. Je hebt geen energie, geen geld, en 
als je al een keer ‘uitgaat’ (lees: bij vrienden thuis bier drin-
ken en nakkies doen) en je komt om halfzeven thuis met je 
wappie hoofd en hoort de eerste ochtendkreetjes van je baby, 
dan voel je je smerig. Smerig en fout. Dan doe je het niet meer, 
terwijl het verlangen blijft/groeit. Maar je wilt dat niet alleen, 
een spiegel met witte lijnen en een bebloed briefje van 5 euro 
laten rondgaan, je wilt dat hele leven. En dat is nu eenmaal niet 
te mixen, in tegenstelling tot je premiumwodka. Dus deal 
with it. Get over yourself en stop met je naïeve geklaag.

‘Schatje, alles oké?’

Het busje naar boven hebben we net gemist. Samen met wat andere 
aardbeien moeten we dus wachten in de schaarse beschutting van de 
bushalte. Ik ben verbrand, maar weet nog niet hoe erg. We zijn moe, 
niemand zegt iets, her en der wordt gepuft. Op dit soort momenten 
is de leegte van tijd het meest voelbaar. Het is niets. Door ons hande-
len zetten we hem in beweging. Wij zijn voor beweging nu afhanke-
lijk van een buschauffeur, tot die tijd staan we stil.
 Maar net zoals alle andere momenten gaat ook dit voorbij en zijn 
we niet veel later in ons appartement. We douchen, gloeien en zijn 
geil. We smeren elkaar in met aftersun. Ik ben de hele tijd stijf, zij 
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onafgebroken nat. We staan vochtig en gehydrateerd naakt in onze 
natuurstenen badkamer en alles voelt zoals het hoort. In deze om-
standigheid zijn lichaam en geest op hun plek. Het lichaam en de 
zon, het water, de wind, de aarde. De geest door aanraking van het 
lichaam met de elementen volledig in zijn element. Geen belemme-
ringen, zorgen of twijfels. We strelen elkaar. We zijn teder maar ook 
ruw. Brandend verlangen naar vertrouwd vlees in een nieuwe omge-
ving. Alsof we de route van een bromvlieg volgen, zoenen en likken 
we elk plekje van elkaars lichaam. Van de badkamer bewegen we 
naar het bed. Zij zit op de rand, ik sta ervoor. Zij ligt, ik kniel. Zij 
draait zich om, ik kruip over haar heen. We zweten en kreunen en 
klampen vast totdat we klaar zijn. Leeg en volmaakt voldaan. We lig-
gen naast elkaar op bed. We gloeien, maar de thermofobie van het 
strand is weg.

Er gaat een telefoon. Mijn telefoon. Gek, want ik heb het apparaat op 
‘niet storen’ gezet, mijn nieuwe favoriete functie, gesymboliseerd door 
een gemoedelijk maantje rechtsboven in het scherm. Wel heb ik een 
aantal telefoonnummers aangemerkt als uitzondering. Mensen die, 
mits ze een tweede keer bellen, er wél doorkomen. Mijn ouders, zus-
je en twee beste vrienden.
 De ringtone is minimaal hoorbaar. Het toestel staat op het laagste 
volume en ligt al drie dagen onaangeroerd op een bureau, inmiddels 
als archeologische vondst onder een berg slipjes en folders. Het is 
mijn zusje en ik zie dat ik al een gesprek van haar heb gemist. Fijn, de 
functie werkt. Toch bekruipt me het gevoel dat er iets mis is. Onze 
vader? Hij is op leeftijd en heeft veel kwalen. Misschien is hij alleen 
ziek of moet hij onder het mes. Of ze belt gewoon voor de  gezelligheid. 
Het kan ook nog zijn dat ze belt omdat ze mijn advies nodig heeft. 
We hebben dezelfde genen en bijkomende twijfel, maar kunnen de 
ander vaak wel voorzien van raad. Om het lot niet te tarten neem ik 
zo vrolijk mogelijk op.
 ‘Hey Lies.’
 Gesnik, wat ik nog even voor een slechte verbinding wil aanhoren.
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 ‘Lisa?’
 ‘Ruub?’
 ‘Hoor je me?’
 ‘Ja,’ zegt ze met een stem in stukken.
 ‘Wat is er?’
 ‘Ruub, er is iets heel ergs gebeurd.’
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