
29 juni, 15.33 u.

Het is een fantastische zomer geweest, ook al zijn onze vaders homo ge-

worden. Het was zo warm dat we bijna elke dag konden zwemmen. Er za-

ten massa’s vis in onze kolk, en sommige forellen waren zelfs zo groot dat

we ze hielden en niet terug in het water gooiden zoals we anders doen.

(We gaven ze aan de kat van Lisbeth, zodat onze vaders ze niet zouden

bakken, want dan gaat het zo goor ruiken.) We hebben wilde frambozen

gegeten en aardbeien gesnaaid bij Dieter. We zijn vaak naar Højemåsen,

de Hogemeeuw, gegaan. Dat is het hoogste punt hier. Daar zaten we dan

maar wat te zitten en keken uit over het dal, Nordfjordbotn, zonder dat

een van ons iets zei.

Even voorstellen. Wij, die dit schrijven, zijn: Indiane, twaalf jaar, en Ar-

vidsjaur, dertien jaar. We zijn geen stelletje. (En ook al schrijven we dit in

het gastenboek van de buiten-wc, we zitten niet samen op de wc, mocht

je dat soms denken. We zitten hier gewoon, ieder op onze eigen wc-dek-

sel, om ergens te kunnen zijn nu het regent. In de caravan kunnen we in

elk geval niet terecht, want daar zijn onze vaders, en wat zij daar doen,

daar willen we liever niet aan denken – en al helemaal niet naar kijken!)

Vriendelijke groet, Arvidsjaur (secretaris) en Indiane
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29 juni, 18.03 u.

Ik ben terug. Nu ben ik alleen. Ik ben teruggeslopen nadat Indiane naar

huis was gegaan. Helaas moet ik beslag leggen op dit gastenboek. Papa is

pas sinds een paar uur homo en voor het geval hij nog spijt krijgt, kan ik

het gastenboek niet hier laten liggen, want dan kan iedereen het te weten

komen. Indiane zal het niet begrijpen. Haar vader is al levenslang homo,

in elk geval háár leven lang. Zij heeft alle tijd gehad om eraan te wennen.

Ik niet.

Als ik het gastenboek had laten liggen, zou iedereen binnen de kortste

keren geweten hebben dat papa homo is. Dit is namelijk de beroemdste

buiten-wc van Noord-Noorwegen. Er staan foto’s van deze wc in Toilets

of Europe, en hij heeft in het zaterdagmagazine van Dagbladet gestaan.

Mensen maken speciaal een omweg om hier te komen en er foto’s van te

maken. Echt waar! We hebben al meerdere toeristen een stop zien ma-

ken, om op de buitentrap met een big smile te gaan staan poseren, terwijl

de vader foto’s van het gezin maakt. Al is het gewoon een buiten-wc,

meer niet!

Oké, het is best wel een mooie wc. Er is stroom, aan het plafond han-

gen discobollen en lichtjes die flikkeren in alle kleuren van de regenboog.

Aan de wanden hangen foto’s van kerels met lang haar en baard, die er-

uitzien alsof ze zo zijn weggelopen uit de oude Planet of the Apes-films.

Als je wilt, kun je een cd-speler aanzetten met discomuziek uit de oertijd.

Bovendien is er een plank met tien verschillende parfums en je kunt zelf

kiezen met welke je wilt sprayen nadat je daar je ding gedaan hebt.

Roger Berg is echt een druk baasje. Druk druk druk. Hij loopt in huis
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te timmeren en te schilderen, in zijn blote bovenlijf, en drinkt bier, zelfs

midden op de dag! Je zou niet denken dat hij homo is. Hij ziet eruit als

een echte machoman. Zo eentje die ’s zondags naar een voetbalwedstrijd

gaat en ’s avonds naar de kroeg. Die nooit de afwas doet en koken iets

voor wijven vindt.

Maar nee, Roger Berg is dol op koken (ja echt, hij gebruikt dat woord:

dol). Hij maakt Franse dingen klaar die naar schimmel ruiken, en sushi

die er spuuglelijk uitziet, en vroeger zou papa het dan altijd met me eens

zijn geweest, maar de laatste tijd eet hij de gekste dingen, als het maar

door Roger Berg gemaakt is. 

Het spijt me dat ik lullige dingen zeg over de man die deze wereldbe-

roemde plee heeft gemaakt en die ook nog eens de eigenaar is van het

boek waarin ik het schrijf. Maar ik heb er zo mijn redenen voor. Ik denk

dat ik bij het begin beginnen moet – shit! Nu komt er net iemand aan, er

stopt een auto hierbuiten. Ik moet het boek verstoppen en doen alsof ik

zit te schijten. Schrijf later meer.
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29 juni, 18.36 u.

Wie daarnet kwam en mij onderbrak? Een Zweeds gezin, en alle gezins-

leden hadden identieke trainingspakken aan. Ze wilden absoluut in het

gastenboek schrijven. Ik móést ter plekke iets verzinnen, en zei dat de wc-

rol het gastenboek was. ‘Cool, hé!’ zeiden ze, en nu hebben al die gasten

ieder hun eigen groet op de wc-rol gezet. ‘Gave plee!’ en ‘Joepie, fijne plek

voor een poepie!’

Ik heb een veilige verstopplek voor dit boek gevonden, hier op de wc.

En ik zeg never nooit waar!

Maar dus: terug naar het begin... Papa en ik moesten dit jaar een su-

pergoedkope vakantie zien te vinden. Vroeger gingen we altijd naar het

zuiden, logeren in een hotel met zwembad, en een paar keer per dag een

ijsje eten. Maar dat was voordat mijn ex-mama iets met haar pilatestrai-

ner kreeg (papa en ik noemen hem Pontius Pilates). Pilates is een gekke

vorm van fitness, die erop neerkomt dat je op een opblaasbal moet gaan

liggen en je ertegenaan schurken. 

Daarna moesten we mama uitkopen uit het huis, zodat zij een woning

kon krijgen. Ook al ga ik haar gegarandeerd nooit opzoeken, toch moest

ze daar absoluut een kamer voor mij hebben, en toen werd het nog duur-

der. En wij, de achterblijvers, hadden bar weinig te makken, want papa

had geen Pontius Pilates gevonden met een eigen pilatescentrum en een

elektrische auto met logo erop. Wij, achterblijvers, zijn: ondergetekende,

scholier en middenveldspeler. Papa, leraar met opklimkansen en voet-

baltrainer met afgangkansen. En Waldo, reu en trouwe dienaar, die een

nogal vreemd gedrag vertoont sinds mama ervandoor is gegaan.
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Genoeg over mama, ik bedoel ex-mama. Ze heeft er zelf voor gekozen

om niet meer mee te doen met dit gezin, en in deze geschiedenis heeft ze

toevallig niets in te brengen gehad. Ik moest haar nu alleen even noemen

om uit te leggen waarom we hier, in Nordflutbotn, vakantie moeten

houden, waar de enige attractie een plee is!

Papa mocht een oude caravan lenen van iemand op zijn werk. Zijn

collega gebruikte hem niet, en dat snap ik best, want het is een behoorlijk

belabberd ding, hij stamt op zijn minst uit het vorige millennium. De

lamp boven het bed op de zogenaamde slaapkamer waar ik lig doet het

niet, in de versleten kussens op de bank zitten gaten, en de wc is kapot.

We namen die rammelende, oude kar mee hiernaartoe, en mochten van

Roger Berg op het noordelijke weiland staan, op – veel te korte – loopaf-

stand van de beroemdste buitenplee van Noord-Europa. En de reden dat

het Nordflutbotn is geworden, is dat papa hier toen hij klein was elke

zomer op vakantie ging, want opa en oma hadden hier een boerderij.

(Maar die boerderij werd jaren geleden verkocht aan een klootzak die

Dieter heet.) Alles zag er pikdonker uit. Of pikgrijs, omdat het de eerste

dagen zwaarbewolkt was en regende. We zaten de hele tijd binnen in de

caravan. Papa lag Frans te studeren en sudoku’s op te lossen, en we keken

samen ’n stuk of drie, vier afleveringen van The Wire achter elkaar. Ik

speelde op de Nintendo en las elf jaargangen van de Donald Duck uit die

papa had meegenomen. Mijn voetbal lag onaangeraakt onder de cara-

van, in een plas die groter en groter werd. En Waldo jankte ongeveer

non-stop. Het lukte hem niet om rustig op zijn kleedje te blijven liggen,

hij liep onrustig heen en weer, hij at niet, en zelfs als ik hem mee uit wan-

delen nam, werd hij nog geen haar beter. 

‘Hij mist mama,’ zei papa.

‘Wat een mafkees!’ zei ik.

Maar toen kwam Indiane. Het was een regen- en stormachtige avond.

Nou ja, stormachtig was-ie niet, maar het regende echt waanzinnig, het

roffelde op het dak als een trommelcursus op een festival in Lapland.

Papa zat Franse woordjes te mompelen. Waldo jankte en bibberde. En ik

lag op de bank een sms’je te schrijven aan Frank Gander, die mijn beste

vriend is (in tegenstelling tot Frank Melander, die een echte klootzak is).

Papa deed alsof hij het geklop op de deur niet hoorde en bleef Frans
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babbelen. Ik maakte alleen het bovenste deel van de deur open, zodat er

zo min mogelijk regen naar binnen zou komen. Ik schrok me te pletter:

ik keek recht in een bos zwart, nat haar – een monster zonder ogen. Maar

toen stak ik mijn hoofd naar buiten en het monster boog wat naar achte-

ren, zodat ik de donkerbruine ogen van een meisje te zien kreeg. Indiane.

Ze was lang en benig, had een supergrote neus en superbrede schouders.

Haar haren zaten tegen haar hoofd, nek en schouders geplakt. Helaas had

ze alleen maar een badpak aan, dus ook al wilde ik het niet, toch kon ik

zien dat ze borstjes begon te krijgen. Ze staarde me aan met een arrogan-

te en zurige blik, zo te zien wilde ze iets behoorlijk lulligs tegen me zeg-

gen. 

‘Ga je mee zwemmen!’ zei ze. Het was alleen geen vraag, het was een

commando.

Ik kreeg plotseling het gevoel dat ik in een vervelende Franse film zat.

Zo’n film die papa meestal koos als het zijn beurt was om een film uit te

kiezen. En met papa’s Franse gebabbel achter mij, en al die regen die

neerplensde op Indiane, was het net alsof we in zo’n paraplufilm uit het

stenen tijdperk zaten, waarin iedereen zingt in plaats van te praten.

Nogal wiedes dat ik nee zei. Zwemmen als het regent is koud en ge-

vaarlijk, want je kunt verkouden worden en een longontsteking krijgen,

en ook nog een dubbelzijdige urineweginfectie. Maar Indiane gaf niet

zomaar op.

‘Mag ik dan bij je binnenkomen?’

Nogal wiedes dat ik nee moest zeggen. Ze was bijna bloot en ze was een

meisje, twee dingen waar ik weinig mee opheb. Maar papa had er vast

schoon genoeg van dat ik zo had lopen klagen dat ik me halfdood ver-

veelde en al dertien keer had gevraagd of we de auto niet konden verko-

pen om dat geld te gebruiken om naar het zuiden te gaan.

‘Kom binnen!’ zei papa, en hij klonk plotseling heel blij, alsof hij een

biertje ophad en glad vergeten was dat mama hem in de steek had gelaten

voor een zonnebankbruine bluffer, die te pas en te onpas in short en 

singlet rondliep.

Indiane was druipnat en moest mijn Star Wars-handdoek lenen om

zich af te drogen. Toen ze klaar was, gaf ze hem niet terug, maar ze wik-

kelde hem om zich heen, zodat ze eruitzag als Yoda. Ik bleef zitten tobben
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over hoe ik de handdoek gewassen kon krijgen nu we geen wasmachine

hadden. 

Plotseling vroeg Indiane: ‘Heb jij een vriendinnetje?’

‘Neehee!’ zei ik.

En toen glimlachte Indiane zo breeduit dat al haar slotjes glinsterden.

Door de staaldraad leek ze op een robot uit een griezelfilm voor achttien

plus. Ze haakte haar natte haar in een kwast achter haar oor, en wierp een

blik op papa, die aan de andere kant van de caravan Franse woordjes zat

te mompelen met een steeds dubieuzer accent terwijl hij Waldo krabbel-

de, die nóg jankeriger en onrustiger werd nu Indiane binnen was. 

‘Mijn vader is ook gescheiden,’ zei Indiane.

Dat verraste me nogal. Hoe wist zij dat nou?

(Maar sindsdien heb ik in de gaten gekregen dat Nordfjordbotn een

plaatsje van niks is, en dat geruchten zich snel verspreiden. Het was vast

Lisbeth die had lopen roddelen.)

Ik wilde niet dat zij zou denken dat wij twee iets gemeenschappelijks

hadden, dus ik struikelde bijna over mijn woorden: ‘O, hij woont alleen

niet meer met haar samen.’

Van papa viel geen steun te verwachten. ‘Het is alleen nog maar een

formaliteit,’ zei hij. ‘In praktijk ben ik gescheiden.’

‘Bóéiend,’ zei ik, en ik gleed van de bank af. ‘Maar nu ga ik even naar

buiten!’

‘Naar buiten?’ barstte papa uit. ‘Nu?’

Ik sprong in mijn laarzen, griste mijn regenjas mee, gooide de deur

open en liep de deur uit. 

‘Neem Waldo mee!’ riep papa vanuit de caravan. ‘En je vriendinnetje!’

En zo kwam het dat ik bloot in de waterval belandde, met Indiane.
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29 juni, 20.33 u.

Ik moest naar buiten om te checken waar papa eigenlijk mee bezig was.

Waldo en hij waren geen van tweeën in de caravan. Hij is vast een avond-

wandeling met Waldo aan het maken. Als Roger Berg maar niet met hem

mee is. Daar moet ik nu echt niet aan denken. Dus nu denk ik aan iets an-

ders:

Toen we over de onverharde weg door de regen liepen, die avond dat

ik onvrijwillig kennismaakte met Indiane, was Waldo plotseling in een

stralend humeur en trippelde kwispelend naast haar. Hij kon zijn blik

niet van haar afhouden en probeerde steeds aan haar te snuffelen, maar

ik trok hem naar me toe. Ze was namelijk zo goed als naakt dus.

Eigenlijk liepen we ook niet sámen. Indiane liep gewoon naast ons. Ik

probeerde een eindje van haar af te lopen, maar ook al had ze grote, zwa-

re laarzen aan, ze haalde ons toch in.

Ik besloot om haar af te schudden.

Plotseling sloeg ik zomaar ergens af en liep regelrecht het bos in. Maar

Waldo niet. Hij stond stokstijf stil op de weg en staarde naar Indiane, ter-

wijl zijn tong uit zijn bek hing. Alsof ze een lekker teefje was, en loops. Hij

kwispelde hevig. Ook al heeft hij korte pootjes, hij is heel compact en

sterk, dus ik moest behoorlijk hard trekken en slepen, en dan nog was hij

nauwelijks in beweging te krijgen. Pas toen Indiane stampend op mij af

liep het bos in, volgde Waldo.

‘Waar gaan we heen?’ vroeg ze.

Ik werkte me door struiken en bosjes heen en liet takken en twijgen te-

gen haar aan zwiepen, maar ze bleef achter me aan lopen. Plotseling
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kreeg Waldo lucht van iets, en hij stopte op slag met zijn gedrentel om In-

diane heen. Hij liep hard voor me uit door het bos, rukte aan de lijn, en

snuffelde onophoudelijk. Toen we beneden bij de kolk kwamen, werd

Waldo helemaal wild. Hij holde heen en weer, snuffelend langs de water-

kant, met zijn staart in propellerstand. 

Indiane grijnsde, en trok van die typische meidengrimassen, dat wil

zeggen dat ze haar wenkbrauwen heftig optrok. ‘Wat is er met hém?’

vroeg ze op brutale toon, alsof Waldo iets lachwekkends was of zo. 

‘Hij is toevallig wel een bloedhond,’ zei ik hard. ‘Er is vast een prooi-

dier in de buurt.’

Prooidier, m’n neus!

Aan de overkant van de rivier kwam een mooie golden retriever uit

het bos aangehold. Met een natte vacht die glom. Het beest rende met

elegante sprongetjes de helling af. Waldo gaf plotseling een ruk aan de

lijn, zodat de haspel, tsjakka, uit mijn hand glipte. Hij maakte vaart, het

beestje dat anders altijd watervrees heeft, plonsde nu regelrecht het water

in! Hij rende zo hard dat het water recht omhoogspoot, en toen het die-

per werd, wierp hij zichzelf in het water en zwom op z’n hondjes vooruit.

Naar de retriever.

Ik riep hem. Vergeefs. Druipnat klom hij aan land en rende naar de re-

triever toe.

‘Dat is dus Lady,’ zei Indiane.

‘Is ze van jou?’

‘Lady, kom hier! Kom dan!’

Maar Lady snuffelde aan Waldo en Waldo snuffelde aan Lady.

‘Eh...’ zei ik en ik aarzelde een beetje met de vraag die op het puntje

van mijn tong lag. Het was ’n béétje kinky om deze vraag aan een meisje

te stellen. ‘Ze is toch niet... loops?’

Het antwoord hoefde al niet meer. Aan de overkant probeerde Waldo

op het achtereind van Lady te springen. Vanwege zijn korte pootjes

kwam hij maar tot halverwege, gleed weer omlaag en tuimelde op de

grond.

‘Relax,’ zei Indiane lachend, op een typisch superieure meisjesmanier.

‘Hij kan er toch niet bij.’

Waldo liep een eindje van Lady af, draaide zich om en nam een aan-
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loop – en toen boog Lady haar achtereind omlaag. 

Ik wil niet in details treden. Het was belachelijk. Je reinste porno-

film.

En ik moest hem tegenhouden.

Ik rende direct het water in, ongeveer waar Waldo had gelopen, dacht

ik. Maar van het ene op het andere moment werd het plots diep en mijn

laarzen gingen kopje-onder in het koude water, ik viel om en ging op

mijn bek. Toen ik opstond, waren mijn kleren zwaar van het water en ik

kwam niet helemaal overeind, ik gleed achterover – en viel. Langs de wa-

terval omlaag.

Het was geen hoge waterval. Maar twee-drie meter. Maar ik had extre-

me pech en knalde met mijn hoofd op een steen of zoiets, ik weet het niet

precies, want wat er in die seconden gebeurde, is weg voor mij.

Ik werd wakker in de waterval. Het water spoot over me heen. Er druk-

te iets zachts tegen mijn achterhoofd en een arm hield me boven water.

Indiane, ik lag in haar armen. En ze was bezig mijn broek van me af te

stropen.

Ik kon niet weten dat ze dat deed om mij te redden. Ik kon niet weten

dat ze alleen maar aardig wilde zijn. Shit man, ik lag daar dus met haar

tiet geplet tegen mijn wang, en haar hand zat aan de binnenkant van

mijn broek en probeerde ’m af te stropen. Is het gek dat ik dacht dat ze

iets nogal verdachts uitprobeerde wat feitelijk verboden is voor ons, on-

der de zestien jaar?

Ik worstelde me uit haar armen, gaf haar een mep in haar gezicht en

liep door het water, met mijn broek op mijn knieën. Mijn broek was

zwaar als cement, maar ik wist mezelf toch het land op te slepen. Daar

wachtte Waldo me op, met zijn kop scheef en iets wat leek op een geluk-

zalige grijns op zijn bek. Hij zag er behoorlijk tevreden uit. Het zwijn! 

‘Godsamme, wat ben jij kinderachtig!’ riep Indiane vanuit het water.

‘Ik probeerde je gewoon te redden, je was flauwgevallen, weet je!’

Ik wierp me op de haspel en hield hem stevig vast, zodat Waldo niet

nog meer fratsen kon verzinnen.

‘Ik wil je nooit meer zien!’ riep ik naar Indiane.

‘Je hebt mooi geen andere keus!’ zei Indiane snuivend. 

‘Echt wel!’
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‘Jouw beest heeft het net met mijn hond gedaan. We krijgen samen

kindjes, jij en ik!’

Nu hoor ik buiten voetstappen. En papa die iets zegt. Kolere, Roger is er

ook!
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29 juni, 22.19 u.

Het was niets, eigenlijk. Ze waren alleen een wandeling gaan maken. Ro-

ger, papa en Waldo. Ik haalde mijn bal tevoorschijn en deed er wat trucjes

mee terwijl ik hen in de gaten hield. Ze stonden een tijdje een eind ver-

derop bij de caravan te praten. Gelukkig gebruikte papa zijn hersens en

nam Waldo mee naar binnen. Ik ging door met mijn trucs. Roger be-

steedde een hoop tijd aan het opruimen van tuinmeubels, waterslang en

dergelijke op het erf. Tussen de bedrijven door loerde hij naar mij. Ten

slotte ging hij zijn huis in en deed het buitenlicht uit. Nu ligt papa in onze

caravan te snurken, ik ben het even gaan checken. Ik heb de deur op een

kiertje gezet, zodat ik kan zien of hij ’m peert.

Oké, een beetje paranoia is het wel. Ik geloof namelijk niet eens dat hij

homo is.

Maar tegenwoordig kun je het nooit té zeker weten. Op het Noorse net

zag ik laatst een documentaire over een vader die plotseling ontdekte dat

hij vrouw wilde zijn. Thuis in de woonkamer zaten zijn drie kinderen en

vrouw, met stomheid geslagen.

Volgens Indiane kan iedereen het worden. Homo, dus. Alles is in dat

geval háár schuld. Zíj heeft haar vader meegesleurd naar onze caravan.

Met de hond op sleeptouw.

Ze kwamen langs op de dag na dat gedoe in de waterval. Ik lag binnen

in de caravan te sms’en met Frank, die in Bulgarije was en heerlijke dagen

beleefde in een short bij 29 graden. Het regende niet meer. Toch leek het

wel november, zo koud was het. Papa had drie lagen kleren aangetrokken

en zat buiten voor de caravan op zijn campingstoeltje, met het Franse
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woordenboek in zijn handen. Af en toe mompelde hij Franse woordjes

door zijn neus.

Ik hoorde knerpende voetstappen op het grind en vermoedde het erg-

ste.

‘Hé, hoi!’ zei Roger Berg. ‘Indiane zegt dat er... gisteren een ongelukje

is gebeurd.’

Toen hij het woord ‘ongelukje’ zei, drong zich een rauwe lach op, die

verdacht veel leek op Franks gelach als hij een echt schunnige grap heeft

verteld.

Ik had er met geen woord over gerept tegen papa, uiteraard. Dus dat

‘ongelukje’ kwam voor hem uit de lucht vallen. Hij mompelde: ‘Huh, wat

dan?’

‘Die hond van jouw zoon heeft de hond van mijn dochter gedekt,’ leg-

de Roger Berg grijnzend uit. ‘Dus zou je kunnen zeggen,’ hinnikte hij,

‘dat we nu op een bepaalde manier familie zijn.’

Op dat tijdstip was Waldo, die de hele ochtend op de vloer in zijn slaap

had liggen snuiven, door het dolle heen. Nu stond hij, heftig blaffend,

met zijn riem zo strak als een kabel vastgebonden aan de tafel (een voor-

zorgsmaatregel voor het geval er loopse teefjes mochten langslopen).

Zijn tong hing uit zijn bek en zijn staart zwiepte heen en weer.

Buiten ontdekte Roger Berg helaas dat papa met een Frans woorden-

boek in zijn handen zat. Hij begon in het Frans te ratelen. Veel kon ik er

niet van volgen, maar het was iets met ‘la moer’ en ‘la vie’ en ‘la belle vie’.

Roger was kennelijk op fiets- en wijnproeverijvakantie geweest in de

Provence, de streek in Frankrijk die is genoemd naar de Provence-krui-

den. Samen met zijn ex.

‘Maar hij kreeg zo’n pijn aan zijn kont van al dat fietsen, dus hij

moest een huurauto pakken,’ zei Roger. ‘Maar ik heb de hele route ge-

fietst, dus!’

Ik dacht dat ik het verkeerd verstond. Dat de caravanwand het woord

‘zij’ vervormde tot ‘hij’. Ik legde mijn oor tegen de wand en luisterde zo

intens dat ik niet doorhad dat Indiane de caravan binnen glipte. Pas toen

ik hoorde dat Waldo’s gehijg heftiger werd en dat zijn staart hard tegen

de wc-deur zwiepte, snapte ik dat er iemand was binnengekomen. Plot-

seling klonk Indianes stem:
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‘Eigenlijk waren we van plan om Lady te laten paren met een echte

hond.’

Indiane zat op haar hurken en krabde Waldo onder zijn hals terwijl

hij, helemaal happy, aan haar snuffelde. Indiane vermaakte zich zo te zien

ook wel. Ze keek me scherp aan: ‘Het is jouw schuld dat ze puppy’s met

een bloedhond krijgt!’

‘Míjn schuld? Ja, dáhág!’

‘Jij speelde het toch niet klaar om op je hondje te letten?’

Nu bukte ze zich naar Waldo, die haar in het gezicht likte. Met een

troetelstemmetje zei ze: ‘Ja, jij vloog als een speer op Lady af, jij! En ver-

krachtte haar. Stoute hond!’

Dat vond ik een nogal zware beschuldiging.

‘Jouw hond deed ook mee, ze ging voor Waldo liggen! Je kunt je hond

toch niet los in het bos laten rondrennen als ze loops is!’

Zei ik.

Zij het ’s avonds in bed, tegen mezelf.

In het vuur van de strijd duizelde het me, ik voelde me opgelaten en

stond met mijn mond vol tanden. Ik gromde en kreunde wat, zo’n beetje

als een niet al te intelligente hond.

‘Waar is je moeder eigenlijk?’ vroeg Indiane.

Eindelijk wist ik iets verstandigs te antwoorden:

‘Waar is de jouwe?’

‘Mijn móéder is in de vs,’ zei ze.

Dus de ex van Roger Berg was toch een vrouw?

‘Maar,’ zei Indiane. ‘Als je aan die andere vader van mij denkt, die is in

Berlijn.’

Ik heb niets tegen flikkers. Ik vind niet dat het verboden moet zijn of

zo. Ik vind dat alle mensen die dat willen zo homo moeten mogen zijn als

ze maar kunnen. (Als ze maar bij mij uit de buurt blijven.) Maar buiten

hoorde ik Roger en papa een afspraakje voor die middag maken. En papa

is niet zo’n sociaal type. Hij is erg slecht in het snappen van codes. Bij een

van de laatste wedstrijden voor de zomervakantie probeerde de moeder

van Stein-Tore hem te versieren. Eerst stond ze lang te kleppen over dat

papa zo’n goeie en rechtvaardige trainer was (hoewel iedereen weet dat

hij alleen maar trainer is omdat niemand anders er zin in heeft, want be-
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slissen over anderen vindt hij het ergste wat er is). Toen begon ze te pra-

ten over een fles droge witte wijn die ze bij een wijnloterij op haar werk

had gewonnen, maar dat het ergens niet gepast was om een hele fles voor

jezelf alleen open te trekken. En aangezien zij scheidsrechter was, was het

misschien geen gek idee om binnenkort eens iets af te spreken? Maar

papa snapte er niets van. Hij begon gewoon over het weer te kletsen.

En eigenlijk was dat maar goed ook, want ik zou nooit van mijn leven

Stein-Tores moeder als stiefmoeder hebben gewild. Maar papa is echt

heel hopeloos. Op de dag dat we in Nordfjordbotn aankwamen, stond

Lisbeth onder aan de weg haar post uit de brievenbus te halen, in een

bloemetjesjurk die wapperde in de wind. Toen ze naar ons zwaaide, stop-

te papa en liet mij het autoraampje naar beneden draaien. ‘Is er iets?’

vroeg hij.

‘Nee, ik wou alleen gedag zwaaien.’

‘Waarom?’

‘Nou ja, het ziet ernaar uit alsof jullie hier misschien wel een poosje

zullen zijn, aangezien jullie een caravan bij je hebben. En toen leek het

me wel aardig om gedag te zeggen.’

‘Oké, we zullen je verder niet storen,’ zei papa.

‘Nee nee, ik word niet gestoord. Jullie kunnen best eens bij me langs -

komen, en mijn sap proeven. Zelfgemaakt!’

‘We gaan niets kopen, we zijn hier alleen maar op vakantie.’

‘Maar jullie krijgen het helemaal gratis, ik trakteer.’

‘Wij zijn eigenlijk meer van de priklimonade,’ zei papa.

‘Ja ja, jullie kunnen ook prik krijgen hoor, als je niet van sap houdt.’

En toen viel papa helemaal stil. Hij keek naar de weg voor zich.

‘We zullen eraan denken. Tot ziens!’

Dus ik dacht: als Roger papa zou gaan versieren, was het niet zo zeker

dat hij iets door zou hebben. Hij zou met Roger in een sauna kunnen zit-

ten, poedelnaakt, zonder te snappen wat er gaande was, voor het te laat

was.

Papa, nota bene, die altijd zo hard moet lachen om de homograppen

van Frank.
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‘En ik heb een Franse rode wijn die je echt het éínde zult vinden!’ zei Ro-

ger Berg. (Ja, hij gebruikte dat woord, ‘einde’.) 

Ik begon een donkerbruin vermoeden te krijgen waar Roger op uit

was. En je kon het flink aan de stok met papa krijgen als hij dat, te laat,

ontdekte. Hij lijkt een rustig en geduldig type, maar als hij echt geïrri-

teerd raakt, dan ontploft hij soms. Gaat schelden, met overslaande stem.

Terwijl zijn wangen een bloedrode kleur krijgen. (Vaak krijgt hij midden

in zijn scheldpartij een slecht geweten, en plotseling loopt de ballon leeg

en schaamt hij zich diep voor zichzelf.)

Hij zou ook zomaar in de lach kunnen schieten. Papa kan soms de

slappe lach krijgen om de gekste dingen. Zoals de eerste keer dat hij en ik

naar de homepage van Pontius Pilates gingen, en de foto’s zagen waarop

Pontius rare rek- en strekbewegingen op een opblaasbal demonstreert.

In strakke trainingskleren die eruitzien als een damesbadpak. Toen lach-

te papa zo hard dat de tranen hem bijna over de wangen liepen. 

Oei! Hoor ik nu stappen buiten? Iemand die over het grind loopt?

Moet ’t even checken.
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