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   –Proloog–

‘Kon je het makkelijk vinden?’
Hij knikt. Hij kan moeilijk zeggen dat hij hier eerder is geweest, 

beneden, op het parkeerterrein en in de gemeenschappelijke hal.
Ze geeft hem een hand. ‘Gina.’
Hij kan zo snel niets bedenken en mompelt ‘Hallo’.
‘Marcel?’ stelt ze voor. ‘Anders is het zo onpersoonlijk.’
Hij kent geen Marcel, dus dat is goed. ‘Oké.’
Ze gaat hem voor op hoge hakken, luid tikkend door de gang; 

een tunnel van laminaat. Ze opent een deur met geëtste bamboe- 
stengels op de ruit. Een radio staat aan.

‘Wil je eerst wat drinken? Wijn of liever een biertje?’
‘Liever iets fris. Water is goed.’
Terwijl zij naar de open keuken gaat, loopt hij in de richting van 

het balkon. Er staat een bierkrat met lege flesjes en de verdorde 
kerstboom. Zo kwam hij erachter waar het appartement zich be-
vindt. Hij vroeg hangjongeren terloops naar de flat van ‘die jon-
gen met die dure auto’. Het balkon met de verdorde kerstboom. 
De derde flat van rechts, negen hoog. En zo kwam hij erachter 
wat zijn moeder doet. Een van die jongeren stak zijn duim tussen 
zijn wijs- en middelvinger en bewoog zijn tong tussen zijn lippen 
heen en weer, als een spartelend visje.

‘Hoog’, zegt hij, als hij voor het raam staat en uitkijkt over de wijk.
Vanaf hier valt De Kraal best mee: een fietspad dat slingert door 

uitbundig groen, grasveldjes met speeltoestellen en waterpartijen. 
Alles valt mee als je maar genoeg afstand neemt. Oorspronkelijk 
heette dit stadsdeel Het Collier, maar het project mislukte en het 
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is bij één wijk gebleven. Het gemeentebestuur had nog voorge-
steld om die dan maar De Parel te noemen, maar inmiddels was 
De Kraal al een ingeburgerde bijnaam, die bovendien beter paste 
bij de snel verloederende woonblokken en verwaarloosde parken. 
Een paar jaar geleden was het er tijdens de jaarwisseling flink uit 
de hand gelopen: vechtpartijen met de politie en overal bran-
dende pallets en autobanden in stapels van wel tien meter hoog. 
De rellen hadden het landelijk nieuws gehaald.

‘Ga zitten’, zegt ze, terwijl ze de kraan even door laat lopen. Zelf 
neemt ze een glas sherry uit een fles die op het aanrecht staat.

Hij gaat zitten op een roomkleurig leren tweezitsbankje waar 
een losse zwarte vacht op ligt. Het is net Casper.

‘Had je nog speciale wensen? Je weet wat de mogelijkheden 
zijn?’

Hij knikt verlegen, betast het bankbiljet in zijn broekzak. ‘Doe 
maar gewoon.’

‘Het is honderd euro, voor een halfuur. Als je langer wilt blijven 
kan dat.’ Over een vluggertje zegt ze niets.

‘Nee, een halfuur is goed.’
Hij legt twee biljetten van vijftig op de salontafel, tussen pak-

jes sigaretten, lipsticks, balpennen en een glazen asbak omgeven 
door een miniatuur autoband: Garagebedrijf Beukers & zoon, uit-
laten, banden, accu’s. Hij had verwacht dat ze het geld eerst op zou 
bergen, maar ze laat het liggen.

‘Waar wil je? Hier of liever in de slaapkamer?’
Hij kijkt om zich heen. Er is geen inkijk, maar het enorme ven-

ster lijkt op de lichtbak waar hij vroeger dia’s op sorteerde. Alles-
onthullend licht.

‘Toch liever de slaapkamer, als het mag.’
‘Tuurlijk, anders zou ik het niet vragen. Proost.’
Ze nemen een slokje. Hij probeert geluidloos te slikken, maar 

juist daardoor lukt het niet.
‘Zullen we?’ Ze drukt haar sigaret uit. ‘Neem je glas maar mee.’
Ze wrijft over haar schoot, staat op. Aan het werk, betekent dat.
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De slaapkamer heeft een raam aan de galerijkant. Een modern 
bed, zonder opstaand hoofd- of voeteneind. En ook hier ligt la-
minaat, licht beuken. Eén ingelijste tekening aan de muur, een 
liggend naakt in eenvoudige zwarte lijnen. Een reproductie van 
een bekend schilderij, denkt Werner. Murielle weet vast hoe het 
heet, maar hij vergist zich: ‘Ik poseer weleens voor een kunste-
naar. Soms betaalt hij in natura.’

Dan is hij goed weggekomen, denkt Werner, want het lijkt ner-
gens naar, maar hij zegt het niet hardop. Ze lacht schor, alsof ze 
er zelf ook wel de humor van inziet. Ze zet haar glas neer, op de 
vloer rechts van het bed; er zijn geen nachtkastjes. Daarna schuift 
ze de gordijnen dicht en knipt twee bedlampjes aan. Voor de ge-
zelligheid, want de gordijnen laten nog genoeg licht door.

‘Leg daar je kleren maar.’ Ze knikt naar een rechte stoel bij het 
raam.

Hij legt alles netjes op de zitting, behalve zijn sokken, die doet 
hij pas uit nadat hij op het bed is gaan zitten. Daarna gaat hij voor-
zichtig liggen en kijkt naar een witte pluchen beer met een rode 
strik en voetzolen met een Schotse ruit die hem vanaf een witte 
commode geruststellend toelacht. Ernaast staat een inklapbare 
zonnehemel. Het lichtblauw satijnen dek is koud aan zijn rug. 
Naast de beer staat een bordje: een sigaret met een schuine rode 
streep erdoor. Rookvrije werkplek.

‘Wacht,’ zegt ze, ‘dan trek ik dit er even af.’ Staat hij alsnog met 
zijn blote voeten op het laminaat.

Terwijl hij om zich heen kijkt, vouwt zij het dek op en legt het 
in de hoek van de kamer op de grond. Het bed is nu meer een 
plateau, een podium, zonder lakens of dekbed om je onder te 
verbergen.

Ze slaat haar peignoir open en laat hem van haar schouders 
glijden. Haar naakte borsten zijn groter dan hij had verwacht, met 
kleine donkere tepels die naar het plafond wijzen. Parmantig, 
denkt hij, parmantige borsten. Ze heeft jarretelles aan en zwarte 
kousen.
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‘Aanhouden?’
Hij haalt zijn schouders op. ‘Maakt niet uit. Doe maar.’
‘Goed, dan laat ik ze aan.’ Even is hij bang dat ze ‘de klant is 

koning’ zal zeggen, maar dat valt mee.
Ze gespt de bandjes los, schuift haar slip omlaag en maakt ze 

daarna weer vast. Ze heeft geen schaamhaar, zelfs geen streepje. 
Zo stond het ook op de website die hij op internet vond: volledig 
intiem geschoren. Haar huid is heel bleek daar, alsof ze nog een 
wit broekje aanheeft. Hij beseft dat ze daar moeite voor doet, haar 
kruis bedekt als ze ligt te zonnen onder die lampen. Misschien 
om te laten zien hoe bruin ze is.

‘Schoenen aan of uit?’
Hij aarzelt. Ze klinkt als de stewardess in het vliegtuig naar 

Valencia: ‘Chicken or beef?’ Ook toen had hij lang geaarzeld, alsof 
een verkeerde keuze rampzalig zou zijn. Pas later bleek dat het 
niets uitmaakte: Murielle had ‘beef ’ gekozen, hij ‘chicken’, maar  
beide maaltijden smaakten hetzelfde: gummiachtig en zout. Wer- 
ner kijkt naar de glimmende pumps. Het zijn waarschijnlijk schoe- 
nen voor binnen, speciale bedschoenen. Ze zien er ook nog nieuw 
uit en niet alsof je er ver mee kan lopen zonder je enkels te verzwik-
ken. De resten van het etiketje met de prijs zitten waarschijnlijk 
nog op de zool. ‘Aan’, zegt hij als hij ziet dat ze het wachten beu is.

Ze stapt op het bed, met een schoen links en een schoen rechts 
van zijn romp. Met haar handen in haar zij kijkt ze naar zijn 
reactie. Eén haartje, een enkel weerbarstig sprietje, is de dans 
ontsprongen. Intiem geschoren is waarschijnlijk net zoiets als 
kabeljauwfilet, denkt hij: ondanks alle zorg kan daar nog een enkel 
graatje in voorkomen.

Met haar handen streelt ze over haar dijen, van de rand van haar 
zwarte kousen naar de uitstekende botten van haar heupen. Ze is 
erg mager, nog magerder dan Murielle. Magerder. Hij weet niet 
of dat wel een bestaand woord is. Het klinkt lelijk, maar ‘meer 
mager’ is ook niks. Haar vingers strelen over haar platte buik, in  
roterende bewegingen op weg naar haar navel. Haar linkerwijs-
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vinger is er het eerst, prikt er even in. Ze likt eraan, trekt een ver-
rukt gezicht alsof ze zoete nectar heeft ontdekt.

‘Mmm’, zegt ze en ze prikt er opnieuw in.
Ze begint te draaien, maakt schokkende bewegingen met haar 

kruis naar het raam. Ze heeft blijkbaar alle vertrouwen in het 
gordijn met groene en blauwe strepen, of misschien interesseert 
het haar niet dat iemand haar zou kunnen zien.

Hij ziet haar ogen heel kort naar zijn geslacht flitsen. Nog niets. 
Zolang hij naar het plafond blijft kijken, kan ze draaien en likken 
wat ze wil.

Ze besluit hem meer privacy te geven en draait zich om, met 
haar gezicht naar de grijnzende beer op de commode. Ze moet 
even met haar armen zwaaien om haar evenwicht te bewaren, 
maar daarna gaat ze weer verder met het wiegen van haar kont. 
En terwijl de vrouw haar best doet om hem op te winden, denkt 
Werner aan de jongen. Victor. Hij is hier tenslotte vanwege hem.

Zijn kamer bevindt zich waarschijnlijk aan de overkant van de 
gang, net als deze slaapkamer aan de voorzijde van de flat. Daar-
naast is de deur van de badkamer. Werner is verbaasd over de 
snelheid waarmee hij de situatie in zich heeft opgenomen zonder 
al te nadrukkelijk om zich heen te kijken. Hij zal zonder proble-
men een plattegrond kunnen tekenen, in de juiste verhoudingen, 
met vermelding van allerlei details, bijvoorbeeld dat bij de deur 
met de bamboestengels de scharnieren rechts zitten. Hij kan zich 
zelfs een voorstelling maken van de inrichting van de slaapkamer 
van de jongen: kostbare geluidsapparatuur, een designbed, een 
kast vol dure merkkleding, een elektrische gitaar van Gibson of 
Fender, gekocht in een opwelling, waar hij vermoedelijk nooit op 
speelt. Werner vraagt zich af hoe hij, zogenaamd per vergissing, 
in de kamer van de jongen zal kunnen belanden. In films lukt 
dat altijd: een geveinsd toiletbezoek wordt gebruikt om rond te 
neuzen in een kantoor of studeerkamer, op zoek naar geheime 
documenten in een bureaulade, naar een verborgen kluis achter 
een schilderij. En als de bewoner in aantocht is, wordt de ruimte 
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op het allerlaatste moment verlaten en is een verlegen gemompel 
genoeg om ermee weg te komen. Hier ligt het anders. De flat 
is klein. Ook al blijft de vrouw op het bed liggen, ze zal direct 
horen dat hij niet de deur naar de badkamer heeft geopend, maar 
– tegen haar instructies in – de deur ernaast. En als het wél zal 
lukken, wat wil hij daar dan doen? Waar is hij naar op zoek? De 
gestolen Ray-Bans? Is de aanwezigheid van kostbare spullen een 
bewijs? Als enig kind en ook nog zonder vader wordt de jongen 
waarschijnlijk gruwelijk verwend en puilt zijn kamer uit van al-
lerlei onzinnige luxe. Werner beseft dat de intentie waarmee hij 
hierheen is gegaan, volkomen irreëel is. Kennis is macht, had hij 
gedacht. Alles wat hij van de jongen te weten zou komen, zou hij 
tegen hem kunnen gebruiken. Maar het bezoek aan de flat heeft 
zijn positie helemaal niet versterkt. Integendeel: nu hij poedel-
naakt op dat bed ligt, dringt het pas tot hem door dat hij juist 
extra kwetsbaar is geworden. En hij beseft dat de echte reden van 
zijn aanwezigheid veel meer te maken heeft met zijn nieuwsgie-
righeid naar de vrouw die op dat moment door haar knieën zakt 
en vlak boven zijn hoofd haar smalle billen een beetje van elkaar 
trekt, dan met die etterbuil van een Victor. Nee, het ging verder 
dan nieuwsgierigheid, het is een kwestie van pure wellust, aan-
gewakkerd door de foto’s op haar website, de tekst vol obscene 
beloften. Dat inzicht komt gelijk met de gewaarwording van zijn 
pik die met aanzwellende zwaarte op zijn onderbuik leunt. De 
vrouw ziet het ook en kreunt goedkeurend.

In de gang klinkt gerammel, een klap van een deur tegen een 
muur. Werner verstijft. De vrouw laat zich op het bed vallen en legt 
haar slanke hand schielijk op zijn borst, alsof ze zo het bonken 
van zijn hart wil temperen.

‘Het is niets’, zegt ze geruststellend, maar hij ziet in haar ogen 
dat ook zij van het geluid geschrokken is. ‘Het is niets’, herhaalt 
ze en ze streelt over zijn schaarse borsthaar. Werner kijkt naar de 
deur. Er klinken stappen in de gang, op het laminaat. Ze houden 
niet stil bij de slaapkamerdeur, maar lopen door naar de deur van 
de woonkamer.
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‘Mijn zoon’, zegt ze fluisterend en daarna op normale toon, 
alsof ze de jongen een opdracht geeft: ‘Hij gaat zo naar zijn kamer. 
Daar draait hij altijd harde muziek. Hij let echt niet op ons.’

Ze verplaatst haar hand naar zijn verslapte penis, knijpt erin. 
‘Zal ik je lekker zuigen?’ Dat is volgens de website twintig euro 
extra, maar vanwege de omstandigheden waarschijnlijk gratis, 
een goedmakertje.

‘Nee, sorry’, zegt hij, maar ze buigt zich toch voorover.
Werner moet aan vroeger denken, toen hij als jongen voor 

het eerst zijn eigen fiets door een fietsenmaker liet repareren. Er 
moest een nieuwe achterband op, zijn fiets was er een met ver-
snellingen en dat kon zijn vader niet zelf. In opdracht van zijn 
ouders had hij bij het inleveren van de fiets gevraagd wat het ging 
kosten. Met dat bedrag precies gepast ging hij zijn fiets een paar 
dagen later ophalen. Alleen viel de rekening een stuk hoger uit. 
De fietsenmaker had niet alleen de band vervangen, maar ook 
de rubbers van de trappers, en hij had er een nieuw achterlicht 
op gezet. Werner was in de war, maar ondanks zijn verlegenheid 
had hij gezegd dat hij het een vreemde gang van zaken vond. Hij 
had er zelfs een mooie vergelijking bij bedacht: als ik bij de bakker 
een halfje bruin bestel, dan krijg ik er toch ook niet drie eierkoe-
ken en een krentenbol bij? De fietsenmaker vond die vergelijking 
nergens op slaan. ‘Ik ben een vakman’, had hij gezegd. ‘Als ik iets 
zie wat niet in orde is, dan maak ik dat.’ Werner had gezegd dat 
hij er dan alles maar weer af moest halen, want meer geld had hij 
niet. De fietsenmaker had hem laten gaan, maar Werner durfde 
er nooit meer terug te komen.

De vrouw heeft het goed voorspeld: de woonkamerdeur met 
de bamboestengels klapt tegen de sponning en even later klinkt 
luide muziek, hardrock. Ze likt een paar keer met haar tong over 
zijn eikel en kijkt vragend achterom. ‘Lekker?’

Hij legt zijn hand op haar hoofd. Ze begrijpt hem verkeerd en 
sluit haar lippen weer om zijn slappe penis, laat hem helemaal in 
haar mond verdwijnen. Hij voelt haar tong woelen, haar speeksel 
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wervelen. Het is ongetwijfeld een van haar specialiteiten, maar bij 
Werner leidt het tot een gevoel van weerzin. Hij schuift abrupt 
onder haar vandaan. Zijn geslacht floept met een luide plop uit 
haar mond, een geluid waar hij onder andere omstandigheden 
om zou moeten lachen, en gaat op de rand van het bed zitten.

‘Sorry, ik kan het niet, niet met...’
Ze kijkt geërgerd. ‘Ik zei toch dat hij niet op ons let.’
Werner haalt zijn schouders op. ‘Het gaat om het gevoel, het 

idee dat hij daar...’ Hij knikt naar de deur. ‘Ik wist niet dat hij thuis 
zou komen.’ Hij bloost, ook omdat hij had moeten zeggen: ‘Ik 
wist niet dat je een zoon had’, maar dat ontgaat haar.

‘Ik ook niet, sorry. Meestal blijft hij de hele dag weg, bij zijn 
vrienden.’

Werner knikt. ‘Het geeft niet.’ En hij denkt: als ik nu wegga heb 
ik eigenlijk niets verkeerds gedaan, ben ik niet écht ontrouw ge-
weest. Ik heb de vrouw niet gepenetreerd. Hij voelt zich opge-
lucht, alsof hij door het oog van de naald is gekropen. Hij zal hier 
nooit meer komen.

Zijn blik wordt minder stuurs, zijn toegeeflijke houding stemt 
haar milder. ‘Kom maar een andere keer terug, dan beloof ik dat 
we met z’n tweetjes zijn, goed? Dan doe ik iets speciaals.’ En nog 
voor hij zijn onderbroek heeft aangetrokken, is Werner zijn voor-
nemen al vergeten.
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Zolang je iets niet ziet, is het er niet, is het nooit gebeurd. Kijken, 
of beter gezegd zien is dominant, overheerst alle andere zintui-
gen, dat weet Werner heel goed. Nou ja, meestal en bij de meeste 
mensen. Murielle is wat dat betreft een uitzondering. Zij merkt 
meer dan ze ziet. Of hij alcohol gedronken heeft, bijvoorbeeld. 
Of dat hij vreemd is gegaan, als hij vreemd zou gaan. Merken 
is een extra zintuig, of misschien is het een combinatie van een 
aantal zintuigen. In ieder geval is het bij Murielle uitzonderlijk 
goed ontwikkeld. Alleen is Murielle niet bij het zwembad. Niet 
dat lijfelijke aanwezigheid noodzakelijk is. Ook achteraf merkt ze 
dingen op, soms pas jaren later.

Hij heeft behoorlijk veel water gedronken, dus intens gekleurd 
zal het niet zijn. Hij legt zijn handpalmen plat op het oppervlak, 
dat koel aanvoelt en regelmatig deint als de borstkas van een sla-
pende hond. Hij is als enige in het water. Er is nog een vrouw, in  
een van de ligstoelen aan de kant, verder is het zwembad verla-
ten. De vrouw likt aan het topje van haar wijsvinger en slaat een, 
twee, drie pagina’s om in een tijdschrift. Daarna is haar spuug 
opgedroogd en likt ze opnieuw, langdurig, alsof haar vinger dan 
vochtiger zal worden. Alleen al daarom heeft Werner een hekel 
aan haar. Ze heeft haar rok tot halverwege haar dijen opgescho-
ven. Ze zijn nog spierwit, als van een wielrenner, maar dan eentje 
die het niet zo nauw neemt met trainen. En Roos is er ook. Ze staat 
bij de omheining de knoopjes van haar jurk los te maken.

‘Heerlijk, hè?’ zegt de vrouw met een diepe zucht, waarschijn-
lijk tegen Werner, maar misschien tegen zichzelf, want Roos heeft 
ze nog niet gezien.
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‘Ja, eindelijk zomer’, zegt hij, terwijl de druk in zijn blaas af-
neemt en een warme golfstroom rond zijn dijen wervelt. Maar 
het zijn felgele wolken die uit zijn zwarte zwembroek waaieren, 
als zwaveldampen uit een rustende vulkaan. Misschien komt het 
door het eten. Haastig maait hij met zijn armen door het water 
en manoeuvreert weg van de plek.

‘Kijk, pap!’
Roos zwaait haar benen over het hekje en laat zich met een 

onelegante beweging in het water vallen. Een paar seconden later 
komt ze weer boven. Ze proest en spuugt het water uit haar mond.

‘Je moet je mond dichthouden als je springt.’
Hij stapt met lome passen naar de kant. Hij weet dat ze om zijn 

nek wil gaan hangen om te zwieren, maar daar heeft hij hele-
maal geen zin in. Haar borsten hebben niet stilgestaan, afgelopen 
winter. Het lijken net twee cappuccino’s; koffiekleurige welvingen 
met een randje wit waar haar gele bikinitopje tekortschiet. En 
ze wordt te zwaar. Hijzelf ook, maar hij is veertig. Alleen Mu-
rielle blijft netjes op gewicht. Ze heeft nog best een strakke buik 
en slanke benen. Zijn buik staat ook strak, maar dat is toch een 
ander soort strak.

Op het trapje kijkt hij nog even achterom, maar de gele wol-
ken zijn al vervaagd. Hij heeft weleens uitgerekend, languit op 
een van de plastic ligbedden aan de kant, dat het zwembad twee 
miljoen liter water bevat. Het leek niet te kunnen, een rekenfout, 
en hij rekende het opnieuw uit, maar het bleef toch echt twee 
miljoen liter. Zoveel dat het waarschijnlijk nooit helemaal wordt 
ververst. Hij kan zich in ieder geval niet herinneren dat hij het 
ooit leeg heeft gezien. En toch prijkt een certificaat met indruk-
wekkende stempels en een zegel op het prikbord bij de receptie 
dat het water vrij is van ziekteverwekkende bacteriën en dat de 
zuurgraad in orde is. Dat komt misschien omdat de gemeente 
het water controleert en ook eigenaar is van het zwembad; een 
slager die zijn eigen vlees keurt. Hij vraagt zich af of zijn donatie 
van zojuist de zuurgraad heeft beïnvloed. Een halve liter op twee 
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miljoen liter, dat is 0,000025 procent of 0,25 parts per million, 
dat klinkt mooier. Het is niet aannemelijk. Hoewel, hij heeft wel-
eens gelezen dat een beetje gemorste motorolie een miljoen liter 
grondwater kan verpesten.

De roestvrijstalen buis waarlangs hij zijn hand laat glijden voelt 
vettig aan – zonnebrand, lichaamsvet – en veroorzaakt kippenvel 
op zijn bovenbenen. Hij houdt zijn rechterhand een beetje meer 
dan normaal van zijn heup verwijderd. Straks eerst even wassen. 
Hij werpt zijn handdoek over zijn schouder, schiet in zijn san-
dalen en omzeilt het viezige voetenbadje bij het toegangspoortje 
door over de betonnen richel te lopen.

‘Waar ga je heen?’ roept Roos teleurgesteld.
‘Naar huis.’ En hij denkt: eigenlijk vreemd dat ik de caravan ‘huis’ 

noem en dat ze toch weet wat ik bedoel. ‘Over een kwartiertje 
gaan we lunchen.’

Het pad van gemalen schelpen knerpt tevreden. Hij kijkt naar 
de auto’s in de schaduw. Fransen, een paar Belgen en Duitsers, 
maar voornamelijk Hollanders. Die lijken door hun harde stem-
men sowieso in de meerderheid. De meeste veldjes zijn nog leeg, 
want het is nog te vroeg om de reis te onderbreken. Vanaf een uur 
of vier begint het hier vol te lopen. Nou ja, vol... echt vol is het 
volgens hem nooit. De camping is voor de meeste mensen niets 
meer dan een tussenstop. Bijna niemand blijft hier langer dan een 
nacht. Het zijn vluchtige passanten, anonieme voorbijgangers, 
die hij zich nooit meer zal herinneren en zij hem niet. Die weten-
schap ontneemt hem de beleefdheid om niet te staren: ongege-
neerd bestudeert hij hun gedrag en bezittingen, want kamperen 
heeft ook te maken met het etaleren van je spullen. Hij loopt langs 
een kolossale camper, met in het achterste deel een ruimte waarin 
zich een kleine auto bevindt. De eigenaar staat demonstratief te 
skottelbraaien in een schotel ter grootte van een tweepersoons 
jacuzzi. Ernaast zitten back-to-basicstypes met een primitieve 
shelter op hun knieën achter een eenpitsstel, tussen zakjes ge-
vriesdroogde snijbonen en survival rodekool. Een gezin met een 
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caravan en voor de kinderen twee zilverkleurige koepeltentjes eet 
met lange tanden aan een plastic tafel: nasi, in afsluitbare kunst-
stof dozen meegenomen van thuis, want dat is handig voor de 
eerste dag. De vrouw van het gezin doet tegen beter weten in een 
poging om een potje atjar open te draaien. Thuis lukt dat nooit, 
dus waarom hier wel? Vakantie maakt overmoedig. Daarom ver-
zuipen zoveel mensen in het buitenland, verdwalen ze, of flikke-
ren ze van een rots.

Hij weet dat ook hij wordt bestudeerd, door nieuwsgierige toe-
ristenogen. Tijdens de vakantie lijken de meest banale dingen in-
eens interessant, zelfs een stevige man in een zwarte zwembroek. 
De vrouw onderbreekt haar handeling om even te zwaaien. Haar 
echtgenoot kijkt naar wie zij zwaait, neemt goedmoedig glimla-
chend het potje van haar over en steekt ook zijn hand op. Werner 
zwaait terug en roept ‘Bon appétit!’

‘Leuk hier, hè jongens?’ zegt de vrouw tegen haar kinderen.
Hollanders. De caravan staat nog aangekoppeld. Morgenvroeg 

door, verder naar het zuiden. Dit telt niet. Het zwaaien naar een 
gezette man in een zwembroek is misschien wel het hoogtepunt 
van de dag. Niet iets wat je bijblijft, maar misschien ook wel. Zelf 
onthoudt Werner ook vaak de meest onzinnige details.

Het pad maakt een flauwe bocht naar links en verdwijnt daarna 
achter een manshoge beukenhaag. Hier begint het gedeelte met 
de vaste plaatsen; zestig veldjes van tweehonderd tot vierhonderd 
vierkante meter, omgeven door een ratjetoe van afscheidingen: 
laurierstruiken, coniferen, iele boompjes, of schuttingen van hou-
ten latten, rieten matten of plastic golfplaten. Elke poging van 
de beheerder om een eenheid te creëren is op niets uitgelopen. 
De meeste kampeerders lappen ook de regel dat de omheining 
niet hoger dan twee meter mag zijn aan hun laars: die veldjes 
worden volledig aan het zicht onttrokken en de bewoners zie je 
soms in geen weken. Privacy gegarandeerd. Je kan hier gerust 
drie maanden dood in je caravan liggen. Wat dat betreft ben je 
op de camping net zo anoniem als in een grote stad. Werner kan 
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er niet tegen om opgesloten te zitten, dus bestaat hun afscheiding 
langs het pad uit een symbolisch hekje tot kniehoogte en kunnen 
zij iedere voorbijganger gadeslaan. En zij hen.

Murielle ligt te lezen op haar canvas stretcher. Ernaast staat 
Werners robuustere ligbed van plastic, waar ze een glas en een 
kan met water en stukken citroen op heeft gezet. Ze heeft het 
topje van haar bikini opgerold tot een drie centimeter breed cen-
suurbalkje voor haar tepels. Haar knieën heeft ze opgetrokken en 
haar dijen licht gespreid, alsof ze ligt te baren.

‘Roos moet een nieuwe bikini. Ze knalt zowat uit haar topje.’
‘Waar let je op!’
‘Waar let ik op? Je moet wel heel bijziend zijn om dat niet op 

te merken.’
‘Misschien kan ze die zwarte van mij aan?’
Hij zucht overdreven. Murielle is in haar doorgeslagen zuinig-

heid soms niet realistisch. Zelf heeft ze platte borsten, die zo klein 
en stevig zijn dat ze ook zonder beha op een plek blijven waar je 
ze wil hebben.

‘Ja, kijk maar’, zegt hij onverschillig en opent met zijn linker-
hand de deur van de caravan.

Vroeger, toen ze de caravan nog niet hadden, gingen ze écht 
op vakantie, voor langere tijd weg, naar oorden die ze niet ken-
den, naar een camping die ze niet kenden, waar ze een caravan 
huurden die naar zurig zweet, koolsoep of vochtig karton rook, 
met aan elkaar klevende borden in de kastjes, vorken met onbe-
stemde restjes tussen de tanden, en een bed waarvan het schuim-
rubber matras was verzadigd met lichaamssappen van mensen 
waar je liever niet eens naast ging zitten in de bus. Toen Werners 
vader overleed en ze een paar duizend euro erfden, konden ze een 
eigen caravan kopen, op de camping in hun eigen woonplaats. 
Die ziet er vanbinnen nog precies zo uit als zes jaar geleden, toen 
hij met een grote oplegger werd afgeleverd. Zelfs het kunststof 
plantje waar de leverancier een kaartje aan had bevestigd – veel 
plezier met uw Silver Palace caravan! – staat nog op het tafelblad 
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van Amerikaans notenfineer. Spiksplinternieuw. Dat wilden ze 
graag: een caravan die niet naar mensen rook, maar naar meu-
belplaat, lijm en linoleum. Hebbedingetjes ontbreken. Murielle 
houdt niet van prullaria. Het fossiel dat Werner jaren geleden 
tijdens een vakantie in Italië had gevonden en ter decoratie op 
de smalle vensterbank had gelegd, was ook plotseling verdwenen. 
Wie moet hier alles steeds afstoffen? Hij had er geen woorden aan 
vuilgemaakt. Het heeft ook zijn voordelen. Alles heeft zijn vaste 
plek, hij grijpt nooit mis. Dat geldt ook voor de levensmidde-
len. Het gezin Mans heeft een ongeschreven regel dat je bij het 
aanbreken van de laatste verpakking direct een notitie maakt op 
het whiteboard dat op de koelkastdeur is bevestigd. Dat maakt 
het leven misschien voorspelbaar, maar ook overzichtelijk en dat 
bevalt hem wel. Er zijn genoeg zaken waar je geen vat op hebt, die 
je overkomen. En dat zijn meestal niet de leukste dingen.

Werner wast eerst zijn handen in de keuken en neemt daarna 
een snelle douche, droogt zich af en hangt de handdoek over de 
hoogste stang van het rekje. Er zijn drie stangen die samenko-
men in een verchroomd bolscharnier aan de wand. Hij heeft de 
hoogste stang, hoewel Murielle langer is dan hij, maar zo is de 
volgorde nou eenmaal: Werner-Murielle-Roos. Murielle heeft er 
een kaartje naast geplakt dat ze als souvenir uit een Londens hotel 
heeft meegenomen. Dus toch iets van prullaria, beseft Werner nu 
en hij kijkt er met andere ogen naar. Er staat een globe op en een 
tekst die gasten probeert wijs te maken dat ze de aarde kunnen 
redden door hun handdoek meer dan één keer te gebruiken. Als 
ze daar niet aan mee willen doen, mogen ze hun handdoek op 
de grond gooien. Hij kent de tekst vanbuiten, hij kijkt er altijd 
naar als hij zich scheert of zijn tanden poetst. Waarom Murielle 
het kaartje heeft opgehangen is hem een raadsel: hij moet zijn 
handdoek weliswaar vanavond weer gebruiken, want een tus-
sen-douche zoals van daarnet telt niet, maar daarna moet hij hem 
in een geperforeerde roestvrijstalen trommel gooien, niet in de 
douchebak en al helemaal niet op de grond.
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Hij trekt een korte broek aan en een poloshirt. Het liefst loopt 
hij met ontbloot bovenlijf – met blote bast, noemt Murielle dat, 
hijzelf zegt topless – maar als ze gaan eten moet hij iets aantrek-
ken. Werner is het met haar eens. Tijdens het eten heeft hij ook 
liever dat mensen iets aanhebben. Hoewel, als hij alleen eet, ligt 
dat anders. En als Murielles zus Stephanie met haar gezin komt 
eten, mag hij ook zonder poloshirt aan tafel, omdat Alex, zijn 
zwager, ook het liefst topless rondloopt.

Werner verplaatst de quiche die Murielle heeft gemaakt van de 
koelkast naar de oven en dekt de tafel op het terras, onder een 
zwevende parasol. Het is een nogal grote tafel voor drie personen, 
maar als Stephanie en Alex met hun vier kinderen komen eten is 
dat wel handig.

‘Stephanie komt morgen eten’, zegt Murielle, alsof ze zijn ge-
dachten heeft gelezen.

‘Daar loop ik net aan te denken.’
‘Niet leuk?’
Nee, niet leuk. ‘Ja, hoor.’
‘Je klinkt niet enthousiast. Zullen we barbecueën?’
Het is geen vraag. Hij heeft de pakjes met nepvlees al in de koel-

kast zien liggen. Stephanie en haar gezin eten geen vlees, of het  
moet afkomstig zijn van een kleinschalige boerderij waar de koei- 
en elke dag worden gemasseerd terwijl geestverruimende mu-
ziek van Arvo Pärt door de luidsprekers klinkt.

‘Wil je wijn?’
‘Doe maar niet. Ik wil nog even naar Emma.’
Emma is een oudere vrouw die een paar huizen verderop in 

hun straat woont. Murielle doet voor haar de was, haalt zo nu 
en dan een boodschap en maakt een praatje. Vooral het laatste. 
Meestal rijdt Murielle de zes kilometer met de fiets, maar dat 
ze geen wijn wil, betekent dat ze vanmiddag de auto zal nemen. 
Over de combinatie alcohol en autorijden is ze heel principieel.

‘Rijd je even mee?’
‘Waarom?’
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Murielle haalt haar schouders op. ‘De planten water geven?’
‘Dat doe jij toch altijd? Neem je mijn blauwe shirt mee, met dat 

streepje? Dinsdag moet ik een presentatie houden.’
Vanaf half juni zitten ze continu op de camping en vertrekt 

Werner vanaf daar naar zijn werk. Hij gaat alleen zo nu en dan 
naar huis om een ander overhemd op te halen. Dan krijgt hij 
toch een beetje het gevoel dat hij net zo lang vakantie heeft als 
Murielle en Roos.

‘Zullen we weer eens vrijen, Werner?’
Dat is het dus. ‘De planten water geven’ betekent vrijen.
‘Ja, ik weet dat je bijna vergeten bent wat dat is’, zegt ze, als hij 

niet direct antwoordt.
In de vakantie doen ze het bijna nooit. Murielle vindt de cara-

van te gehorig. ‘Ik kan je wel pijpen’, had ze gezegd, toen hij erover 
had gemopperd. Een compromis, maar ook dat maakte blijkbaar 
te veel herrie, want nog voor het hoogtepunt was ze ermee ge-
stopt. ‘Sorry, ik kan het niet, met Roos hiernaast’, had ze in zijn 
oor gefluisterd. Maar ook met Roos in het zwembad – toch zo’n 
driehonderd meter verderop – kon ze het niet. Dus deden ze het 
af en toe thuis, dat op die momenten minder hun huis leek. Dat 
maakte het vrijen spannender, had Werner gemerkt. Een beetje 
zoals in een hotel, met onbekende mensen in de aangrenzende 
kamers die je wel konden horen, maar toch niet wisten wie je 
was of hoe je eruitzag. Na zo’n uurtje was Murielle zo opgewekt 
en toegeeflijk dat Roos direct doorhad wat zich had afgespeeld: 
‘Is het weer zover, zijn jullie weer de planten water gaan geven?’ 
Zelfs die opmerking kon Murielles humeur op zo’n moment niet 
bederven, maar Werner vond het beschamend, alsof iedereen in 
de eetzaal van het hotel toch precies leek te weten wie vannacht 
die klereherrie had gemaakt. Steeds nam hij zich voor om er de 
volgende keer niet meer in te trappen. Niet dat hij geen zin had 
– hij voelde eigenlijk van wel – maar het was allemaal zo uitge-
dacht, zo gepland, alsof het inderdaad zoiets was als de planten 
water geven. Wanneer hadden ze het voor het laatst zomaar ge-
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