
labyrint

‘Het stinkt hier van de goden en de geschiede-
nis. Onder al die olijven, achter elke  miezerige 
heuvel liggen kinderachtige godheden, gek van 
verwaarlozing, kleine paarse kopjes van nijd, 
uitgedroogde tongetjes uitstekend naar de 
 auto’s die voorbijkomen.’

– uit: De ridder is gestorven, Cees Nooteboom
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‘Iets voor jou, Hanna?’ Liv plukt een jurk uit een rek en houdt 
hem voor zich. Ze neemt een theatrale pose aan en draait 
haar ogen naar het plafond van het benauwde winkeltje. De 
jurk is gehaakt van goudkleurig garen, heeft  franjes met kra-
len bij de schouders en een enorm rugdecolleté.

‘Zoiets kan alleen een Kardashian met opgeheven hoofd 
dragen,’ zeg ik.

‘Jij ook, hoor. Je kunt het makkelijk hebben.’
‘Kom op, het mag amper een jurk heten.’
‘Je kunt er toch een bikini onder aandoen?’
Achter me schuift  Renee het gordijn van het pashokje opzij 

en stapt de winkel in. Op de versleten berber voor de spiegel 
hijst ze het elastische witte topje omhoog, in een poging iets 
meer van haar borsten te bedekken.

‘Andere kleur misschien?’ adviseert Liv. ‘Ze hebben ook 
groene.’

Ik schud mijn hoofd. ‘Je loopt gewoon in je nakie, gek.’
‘En dus? When in Rome, do as the Romans do.’ Renee knikt 
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in de richting van de verkoopster, een twintiger met een bleke 
huid die met een sigaret tussen de vingers verveeld op haar 
telefoon staat te kijken. Haar jurkje schijnt fl ink door en een 
bh draagt ze niet. Ze is zeker niet de enige: na een middag op 
dit eiland is het me pijnlijk duidelijk geworden dat de outfi ts 
die ik heb meegenomen beter op hun plaats zijn in een ver-
gaderkamer. En vierentwintig graden voelt ook een stuk war-
mer dan verwacht.

‘Kom, er zijn meer winkels,’ probeer ik. ‘Misschien wel een 
Zara?’

‘Die heb je thuis ook.’ Liv verdwijnt met een paar lapjes tex-
tiel in de paskamer naast die van Renee. Die staat nog steeds 
aan haar topje te hijsen.

‘Jongens, ik ga hier écht niets kopen,’ zeg ik tegen een rug 
en een gordijn.

‘Je blijft  toch niet de hele vakantie zo serieus, hè, Hanna?’ 
klinkt het uit het pashokje.

Ik haal diep adem en kijk naar buiten, waar de zon brandt 
op de witte gevels. Mussen hippen kwetterend rondom een 
groentekraam. Vakantie, Hanna, zeg ik in gedachten tegen 
mezelf. Ontspan nou eens. Het maakt geen verschil. De stress 
die zich in de afgelopen maanden in mijn lijf heeft  vastgezet, 
wil van geen wijken weten. Ik voel hoofdpijn opkomen.

‘Ik ben buiten,’ roep ik.
Ik wurm me langs de verkoopster heen het zonnige plein 

op. Aan mijn linkerhand is een autovrije steeg met winkels en 
vrolijke uitstallingen: kledingboetiekjes met witlinnen jurken 
en suède laarzen met franjes. En schaduw. Ik duik bij het eer-
ste het beste boetiekje onder de verkoelende luifel.
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Nietsziend blader ik door de kledingrekken.
Vrijheid, ontspanning, ik voel het nog niet. Ik ben moe, 

te gestrest. In het vliegtuig ergerde ik me al aan de opgeleg-
de vrolijkheid, de drukte, de aanstellerige kleding, en in het 
bijzonder het opgetogen gekwebbel van mijn beste vriendin-
nen, die zich verheugen op een soort high-end Oh Oh Cher-
so. Eenmaal geland op dit iconische eiland waar alles kan en 
mag vangt mijn lichaam de zon, maar in mijn hoofd blijft  het 
donker en koud. De rek is eruit, besef ik. Er is te veel gebeurd. 
Ik had er verstandiger aan gedaan om een psycholoog in de 
arm te nemen in plaats van een vakantie te boeken.

Mijn telefoon zoemt.
Ik kijk over mijn schouder, in de veronderstelling dat Liv 

en Renee me zoeken en me op het plein staan te bellen, maar 
het is mijn vader.

‘Ben je er al?’
‘Ingecheckt en wel,’ zeg ik. ‘Ik heb je een sms gestuurd, heb 

je die niet gehad?’
Mijn vader is de enige mens die ik ken zonder smart phone. 

Ik stel me voor hoe hij er nu bij zit, in zijn leunstoel in de er-
ker van het grote oude huis waarin ik ben opgegroeid. En-
gelse meubelen, mosgroene wanden, elke kamer tot aan het 
ornamentenplafond volgepakt met kunst en boeken. De in-
richting is destijds gedaan door mama. Aan de muur bij de 
haard hangt een ingelijste foto van haar, met een gedroogde 
gele roos ernaast.

‘Je had me ook even kunnen bellen,’ hoor ik mijn vader 
zeggen.

‘Pap, ik ben dertig.’
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‘Je blijft  mijn kind, al word je honderd.’
Ik reageer niet.
‘Nou ja, je bent in elk geval goed aangekomen,’ zegt hij na 

een korte stilte.
‘Hoe gaat het met Woody?’
‘Die vermaakt zich prima. Zelfs met één poot krijgt hij het 

voor elkaar om kuilen te graven. Bel je me voordat je terug-
vliegt? Dan haal ik je op van het vliegveld.’

Dat beloof ik hem.
Ik stop mijn telefoon weg en slenter verder langs de kra-

men en winkels. Mijn blik glijdt ongeïnteresseerd over de 
sieraden, zonnebrillen en strandslippers. Uit beleefdheid be-
antwoord ik af en toe de groet van een verkoper.

Ik voel me altijd bezwaard als ik mijn vader afpoeier, schul-
dig zelfs. We zijn elkaars enige bloedverwant en we houden 
zielsveel van elkaar, maar ik ben allergisch geworden voor 
zijn zorgdrang.

Bij de etalage van een kunst- en antiekhandel houd ik mijn 
pas in. De ingetogen, vlakke gevel valt bijna weg tussen alle 
fl eurige uitstallingen, rekken en reclameborden. Aan weers-
zijden van de ingang zitten uit hout gekerfde mannetjes die 
tot halverwege mijn bovenbeen komen. Ze staren strak voor 
zich uit, de armpjes om de knieën geslagen. De ronde, uitpui-
lende ogen zijn witgeschilderd, met priemende, zwarte stip-
pen in het midden. Tussen de houten lippen steekt een puntig 
tongetje naar buiten. Nieuwsgierig loop ik naar de deur, maar 
vlak voor de drempel blijf ik staan. Dit is geen gewone win-
kel, het lijkt eerder een museum. Er is geen mens te bekennen 
daar binnen. De ruimte ziet eruit als een brede, lange gang, 
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zo diep en donker dat het einde ervan niet zichtbaar is. Voor-
in rechts is een toonbank en langs de wanden hangen aller-
lei oude maskers, sommige zo groot dat ze een half lichaam 
kunnen bedekken, met veren en verschoten lappen stof. Op 
de vloer en op tafels staan beelden van dieren en menselij-
ke fi guren, schalen, stukken hout waar symbolen in zijn ge-
kerfd. Ik heb niets met dit soort spullen, dus ik begrijp niet 
goed waarom het me nu ineens wél zo interesseert. Gebiolo-
geerd zet ik een stap naar voren. Er komt geluid achter uit de 
winkel. Heel zacht. Een laag, diep, ritmisch gebonk. Het doet 
me denken aan techno, elektronische muziek die op het hele 
eiland uit talloze speakers knalt. Toch klinkt het anders. Ge-
dempt, minder mechanisch. Getrommel? Gejoel? De haartjes 
op mijn armen gaan overeind staan. In mijn nek begint mijn 
huid te tintelen en de tintelingen kruipen op over de achter-
kant van mijn schedel. Er beweegt daarachter iets in de sche-
mer, een schaduw.

Een hand op mijn schouder.
Geschrokken draai ik me om.
Liv houdt met een brede glimlach twee papieren draagtas-

sen omhoog.
Renee wijst op haar tasje. ‘Ik heb toch maar die groene ge-

nomen. Heb jij nog iets leuks gezien?’
‘Ik… eh…’
Liv kijkt langs me heen de winkel in. ‘Maskers. Wilde je 

hier naar binnen gaan?’
‘Nee, niet echt.’
‘Creepy shit,’ merkt Renee op. Ze tokkelt met haar vingers 

op het hoofd van een van de houten mannetjes.
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‘Kom, ik heb dorst gekregen,’ zegt Liv. ‘Je hebt morgen ook 
nog de hele dag om een outfi t te scoren, hè?’ Ze stoot me aan. 
‘Ik heb zó’n zin in dat feestje, niet normaal.’

Ik forceer een glimlach.

2

‘Nou, vooruit, doe er nog maar eentje,’ zeg ik tegen de ser-
veerster.

Haar neuspiercing schittert in het kaarslicht en ze draagt 
haar donkere haar in een rommelige fontein op haar hoofd. 
Ze knipoogt naar me.

Ik lach terug.
‘Ik doe mee,’ hoor ik Liv zeggen.
‘Make it three,’ zegt Renee. ‘We kunnen morgen uitslapen.’
De serveerster noteert onze bestelling en verdwijnt.
Liv heft  haar nog halfvolle glas. ‘Op Hanna, die ik nu ein-

delijk eens zie lachen.’
Ik duw mijn glas grinnikend tegen het hare. Ik voel me al 

een stuk beter dan vanmiddag, losser vooral. De sfeer is goed, 
en de mojito’s zijn de beste die ik ooit heb gedronken.

We zijn na het eten neergestreken op de boulevard, in de 
zachte kussens van een loungebank, vanwaar we uitkijken 
op de haven en de mensen die voorbijwandelen. Het zicht op 
de baai wordt deels verhinderd door motorjachten die aan de 
kade aangemeerd liggen. Op de Catch 22, Incognito, Escape 
en Sin or Swim worden feestjes gehouden; er brandt volop 
licht en er klinkt muziek en gelach. Op het dek staan mannen 




