
	

	

De heilige maagd Marieke 
 
Halverwege de fietstocht naar het strand bedenk ik me. Het is 
een mooie, warme zomerdag. De wind komt van zee en blaast 
zilte beelden van meisjes in bikini en stoere jongens in 
boxershorts over het eiland.  Maïsstengels staan verschrompeld 
op de velden.  Door de langdurige droogte is het de boeren 
verboden om te sproeien; een verbod dat ze ’s avonds laat 
massaal overtreden.  
 
Mijn ouders zijn naar een demonstratie van schapenscheerders 
en zullen voorlopig nog niet terug zijn op de camping. De 
verschrompelde maïsstengels doen me eerst denken aan de penis 
van mijn vader en dan aan die van de boer.  Ik vraag me af hoe 
fors de boer geschapen is. Het is een korte, gedrongen vent 
die de hele dag in een overall rondloopt. Hij is gemaakt van 
het land dat hij bewerkt en zijn rouwnagels vormen een 
blijvende herinnering aan de creatie. Helaas is de 
landbouwgrond ook in zijn mond terechtgekomen. Wat hij zegt is 
niet te verstaan. Maar omdat er ook maïs groeit in zijn 
hersenen is dat misschien maar beter ook. 
 
De boerderij van de boer en zijn vrouw Marieke ligt een paar 
honderd meter van de weg die naar de Waddendijk leidt.  Een 
bomenhaag onttrekt de hoeve en onze camping op het veldje 
ernaast aan het gezicht.  Eerst denk ik nog dat de bomen 
bescherming moeten bieden tegen de wind, maar later snap ik 
dat ze een gevangenismuur vormen. Wij – de kampeerders – mogen 
vrij in en uit gaan, maar wie in de boerderij woont, zit daar 
opgesloten. 
Ik begrijp inmiddels ook dat in een groter verband het hele 
eiland een gevangenis is waarbij de eilandbewoners via de 
sociale controle hun taken als cipiers uitvoeren. De veerboot 
zorgt voor de overtocht naar de vrijheid. Maar vrijheid kan 
bedreigend zijn en gevangenschap kan veiligheid bieden.  
 
Ik parkeer mijn fiets naast het kleine tentje waarin ik slaap. 
Zowel het campingveldje als het boerderijerf liggen er 
verlaten bij. Zelfs een hond die me blaffend of kwispelend 
tegemoet komt, ontbreekt. De boer en Marieke hebben geen hond. 
Waarom een waakhond nemen als de boer zelf een halve zombie 
is? 
Zoals altijd hebben mijn ouders hun spullen keurig opgeruimd. 
Stoelen, tafeltje en andere rommel bevinden zich allemaal 
netjes in de dichtgeritste voortent van hun vouwcaravan. Soms 
heb ik zin om van die orde een geweldige chaos te maken. Wat 
zou er gebeuren als ik het tafeltje kapot sla, de stoelen in 
de sloot smijt, het afwasbakje met de wreef een streep geef 
als een vrije trap van Ronaldo? Maar het is te warm om 
daarover te fantaseren, laat staan de verbeelding te 
sublimeren tot werkelijkheid. Dus laat ik me loom in het gras 



	

	

vallen. De wind blaast nog steeds zijn zilte beelden over het 
land. Het fietsen en de fantasieën hebben me dorstig gemaakt. 
Ik sta op, rits de voortent open, grijp in de koelbox en haal 
een fles frisdrank tevoorschijn.  “Niet uit de fles drinken.” 
De echo van mijn moeders verwijt echoot duizendmaal door de 
benauwde voortent. 
 
De landbouwgrond is zeker ook tot in mijn hersenen 
doorgedrongen. Nu pas begrijp ik waarom ik teruggekeerd ben 
naar de camping. Alles op en om de boerderij gebeurt volgens 
strikte regelmaat. Marieke maakt elke ochtend de douche en wc 
van de camping schoon. Die bevinden zich in een van de 
stallen. Terwijl ik rondslenter over het verlaten 
campingveldje hoor ik haar zingen. 
Mijn hart begint dof te bonzen, als de motor van de 
vissersboot waarmee we een garnalentocht hebben gemaakt. De 
gevangen garnalen waren niet te vreten. Ook hadden we geen 
zeehondjes gezien, iets wat ons wel was beloofd. Wat mij 
betreft had de kapitein de klagende passagiers overboord 
gesmeten. Of doodgeknuppeld, zoals ze in andere landen met 
zeehondjes doen. 
De deur van de stal staat open. De motor van de vissersboot 
zwoegt als in een storm. Zoals altijd draagt Marieke een T-
shirt, spijkerbroek en gympies. Ze trekt een schoon gesopte 
wand van de douchecabine droog. Donkere vlekken geven aan waar 
ze op haar T-shirt heeft gemorst. Het natte T-shirt plakt 
tegen haar lijf en zo te zien draagt ze geen bh.  Messi staat 
stijf in m’n broek.  Marieke stopt met zingen en met het 
droogtrekken van de douchewand. Ze rekt zich uit, ondersteunt 
met haar handen haar rug, veegt het zweet van haar gezicht en 
kijkt dan mijn kant op. 
Mijn hoofd loopt rood aan en Messi kruipt weg in een hoekje 
van mijn onderbroek. Misschien wordt het tijd dat ik mijn 
geslacht een andere naam geef. Messi is niet meer de 
topvoetballer van een paar jaar terug. Hij wil niet meer voor 
Argentinië uitkomen en speelt ook bij Barcelona steeds vaker 
de tweede viool.  Luis Suarez is de nieuwe ster, maar ik kan 
mijn lid moeilijk de naam geven van die vampier uit Uruguay. 
Marieke lijkt mijn verwarring niet op te merken. Of 
waarschijnlijk merkt ze hem wel op en klinkt er daarom spot 
door in haar stem. 
“Moet jij niet naar het strand?” 
“Ik ben mijn zwembroek vergeten.”  Het verbaast me hoe 
moeiteloos het leugentje mijn mond verlaat.  Overmoedig 
geworden voeg ik er nogal zinloos aan toe: “Die kom ik even 
ophalen.” 
“En die heb je hier in de douche laten liggen?” 
Ik haal m’n schouders op. 
“Er is ook een naaktstrand hoor.” 
Ze houdt me voor de gek. Ik voel woede opkomen en zoek 
tevergeefs naar een lelijke opmerking om haar te kwetsen. 



	

	

Marieke pakt haar emmertje, smijt het sopwater op de vloer en 
loopt naar de hoek van de stal waar een bezem staat.  Ze 
begint te schrobben.  
 
De vrouw uit de bungalowtent tegenover ons heeft kort blond 
haar. Ze is klein en minstens tien jaar jonger dan Marieke. 
Meestal draagt ze een kakibroek die tot net over haar knieën 
valt. Een vent is in de verste verte niet te bekennen.  
Waarschijnlijk is ze gescheiden. Of haar man is aan het werk 
en heeft haar hier op de camping gedumpt. Ik kan hem geen 
ongelijk geven, want werkelijk de hele dag loopt ze te mutsen 
met haar dochtertje dat jammert, brult, stampvoet of op een 
andere  manier om aandacht vraagt. Pas als het kind naar bed 
is, keert de rust een klein beetje terug in haar bestaan. Dan 
zit Blondje voor haar tent een doktersromannetje te lezen. 
 
Ik negeer haar, maar mijn ouders zeggen gedag en maken soms 
een oppervlakkig praatje. Samen gaan we bij de vaart achter de 
camping naar de airshow kijken. Het vliegveld ligt een paar 
kilometer van de boerderij. Door de kijker van mijn vader zie 
ik de F-86E‘s Sabres van het beroemde Italiaanse stuntteam 
Frecce Tricolori hun razendknappe stunts uithalen.  
Parachutisten zweven in ruitformaties door de lucht.  Op de 
vleugels van een dubbeldekker zwaaien poppetjes naar de 
menigte beneden. Een van hen maakt zelfs een handstand. 

Onverwachts scheren drie  F-16’s over onze hoofden.  Hun 
gegier botst met een vertraging van een paar tellen tegen ons 
op. Iedereen schrikt zich een ongeluk.  Blondje laat haar 
dochtertje vallen; het kind kukelt voorover.  Een van de 
andere campinggasten neemt razendsnel een duik en weet nog net 
te voorkomen dat de vissen in de vaart onverwacht gezelschap 
krijgen.  
Bevend neemt Blondje haar blèrende Barbiepop weer in 
ontvangst. Ze snikt dat ze bijna een hartverzakking heeft 
gekregen. Mijn moeder biedt haar een zakdoek aan om de 
druppels op haar gezicht mee weg te vegen. Ik moet in het 
geniep lachen om haar tranen. Blondje moet zich niet zo 
aanstellen. Ze had gewoon haar kind beter vast moeten houden. 
’s Avonds komt de boer een praatje maken. Mijn vader en ik 
spelen voor de tent een partijtje Stratego.  Mijn vader vraagt 
hem naar de droogte op het eiland.  De boer veegt met een mouw 
over zijn voorhoofd alsof hij op die manier de landbouwaarde 
uit zijn hersenen kan verwijderen, zodat hij in staat is om 
antwoord te geven. Zijn eeuwige overall is zowaar ingeruild 
voor een spijkerbroek en geruit overhemd. Gelukkig heeft hij 
bij het omkleden de rouwrandjes onder zijn nagels ongemoeid 
gelaten, anders had ik hem misschien niet herkend en gedacht 
dat hij een wandelende vogelverschrikker was.  Niet dat het 
eiland nog op mensen lijkende vogelverschrikkers nodig heeft.  
De boeren zijn met de tijd meegegaan en verjagen de ganzen met 



	

	

kanonnen van hun land. De hele dag door hoor je de doffe 
knallen. 
Voor zijn doen is de boer redelijk te verstaan. Zijn tekst kan 
moeiteloos in een van de eenakters die de 
dorpstoneelvereniging elk jaar opvoert. Het heeft geen zin om 
je druk te maken over het weer, dat levert alleen maar stress 
op. Soms regent het, soms schijnt de zon, de natuur kan het 
onmogelijk iedereen naar de zin maken.  
Ik vraag me af in hoeverre zijn nonchalance gespeeld is. Of 
hij zich echt geen zorgen over de droogte maakt. Ik heb niet 
de indruk dat de boer en Marieke het erg breed hebben. Zelfs 
ik kan zien dat de boerderij het nodige achterstallige 
onderhoud kent. Op het kleine stukje bouwland dat bij de 
boerderij hoort, staat het gewas net zo te verpieteren als bij 
de andere boeren op het eiland. Van mijn vader heb ik begrepen 
dat de boer zich regelmatig verhuurt als loonwerker om wat bij 
te verdienen.  Nu ik erover nadenk: misschien zijn ze de 
camping ook wel om financiële redenen begonnen. Tot nu toe ben 
ik er vanuit gegaan dat het veldje met tenten en vouwwagens 
dient om Marieke uit haar isolement te verlossen.  Niet dat ze 
er de vrijheid mee terugkrijgt, maar het biedt haar geest in 
ieder geval wat ruimte. Alsof ze dankzij de camping haar hoofd 
uit een raam kan steken om een fris briesje te voelen. 
Voor het eerst voel ik iets van ontzag voor  de boer. Hoewel: 
ontzag, dat is een te groot woord. Bewondering dan? Nee, ook 
niet. Respect, misschien komt dat nog het meeste in de buurt.  
Als wandelende vogelverschrikker moet hij toch maar zien het 
hoofd boven water te houden. Het land te bewerken. Marieke 
tevreden te stellen. Zijn gezin te onderhouden. 
Aan de andere kant: zou de wereld er op achteruit gaan als hij 
faalt en aan zijn ellende ten ondergaat? Zich uit wanhoop 
ophangt aan een balk in de stal, dood zuipt of vrijwillig zijn 
graf zoekt in de zompige bodem van de Waddenzee? 
 
Een van mijn strategokapiteins wordt aangevallen. De boer 
heeft zijn wandelingetje over de camping weer voortgezet. Met 
de handen in de zakken stiefelt hij naar de overkant waar 
Blondje uit alle macht probeert de verhaallijn van haar 
doktersromannetje te ontrafelen.  Wie weet, misschien verwart 
ze hem wel moedwillig met een van de personages uit haar 
boekje.  Het is geen wandelende vogelverschrikker die haar 
tent nadert, maar een charmante, fors geschapen, razendknappe 
hartchirurg. 
Mijn kapitein delft het onderspit tegen wat een majoor van 
mijn vader moet zijn. Ik heb mijn vlag bijna in het midden op 
de voorste rij geplant, naast de doorgang tussen de twee 
meertjes. Dat is een flink risico. Het is veel veiliger om de 
vlag helemaal achteraan te zetten, omgeven door bommen, maar 
dat doen mijn vader en ik niet. Dat is te voorspelbaar. En 
laf. Bovendien spelen we niet om te winnen, maar om het 



	

	

plezier van het spel en het plaatsen van de vlag op een 
onverwachte plek maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. 
Er is iets vreemds met die spelletjes Stratego aan de hand. 
Bijna elke avond doen mijn vader en ik  een potje. Maar het is 
net of die op verschillende niveaus plaatsvinden.  In de 
zichtbare werkelijkheid van het tafeltje voor de camping doet 
het er niet toe wie er wint. Maar ergens daarachter of 
daaronder verstopt wil ik niets liever dan mijn vader 
verslaan. Verpletteren. Verpulveren. Van het bord vegen. En 
het is of mijn vader dat feilloos aanvoelt en ook glimlachend 
goedkeurt. 
Niet dat we daar ooit over hebben gepraat, natuurlijk niet. 
Het maakt me razend. We zouden veel beter op volle kracht 
oorlog kunnen voeren. Open en bloot. Zodat de Strategostenen 
als granaten de vouwwagen  bestoken, de bommen kraters 
achterlaten op het grasveldje en het mitrailleurvuur ons om de 
oren vliegt. Dat zou opluchten. 
 
Ik word wakker omdat mijn blaas op knappen staat.  Ik kruip 
uit m’n lakensloop en laat Messi kennis maken met de zwoele 
nachtlucht en laat het vochtpeil in de sloot achter mijn 
tentje flink stijgen. Daar kan de boer mooi gebruik van maken. 
Een grote kans dat zijn aardappels later naar mijn urine 
smaken. 
In de vouwwagen doet mijn vader verwoede pogingen een varken 
te imiteren. Het gaat hem niet slecht af. Mijn moeder is er 
wakker van geworden. Ze geeft hem een por en het wordt stil. 
Heel in de verte klinkt het geluid van een tractor: 
waarschijnlijk een agrariër die in het geniep zijn land water 
geeft. In de lucht knippert een ster. Het duurt even voor ik 
besef dat het een vliegtuig is. Ik stel me de passagiers voor 
die in de schaars verlichte ruimte op weg zijn naar een verre 
bestemming. Zakenmensen, journalisten, wetenschappers en een 
boekhandelaar op vakantie. Allemaal volwassenen die hun 
bestemming in het leven hebben gevonden. 
Het gras voelt koel en een klein beetje vochtig aan. Ik 
overweeg mijn slippers te pakken, maar loop dan toch op blote 
voeten het campingveldje af.  Gras gaat over in zand met 
takjes en steentjes. Ik trap in iets scherps en haal een 
stukje glas uit m’n voetzool. Verderop liggen klinkers. Ik 
scheur een nagel als ik op een steen stap die half in de grond 
is weggezakt. De boer had zijn erf wel wat netter mogen 
bestraten.  
Op de eerste verdieping van de boerderij zijn twee ramen. Er 
hangen dichte gordijnen voor. Wat zou de slaapkamer van de 
boer en Marieke zijn? Ze kunnen ook aan de achterkant van het 
huis of op zolder slapen, maar het lijkt me dat een boer 
altijd zicht op zijn erf wil hebben, helemaal als hij zelf ook 
nog als waakhond optreedt. 
Het linker raam is iets groter, dus ik ga er maar vanuit dat 
ze daarachter in hun gemeenschappelijke bed liggen. Ik knijp 



	

	

mijn ogen stijf dicht en probeer de boer uit het bed weg te 
denken. In plaats van hem lig ik daar onder de dekens. Een 
dekbed? Of alleen een laken, vanwege de hitte? Ik ben er zeker 
van dat de boer een pyjama draagt, maar dat doet er niet toe, 
want hij is al uit de werkelijkheid verdwenen. Marieke beweegt 
in haar slaap. Ze draait zich om. Ze draagt een nachthemd. Oh 
nee. Omdat het een warme nacht is, heeft ze alleen een slipje 
aan. Door haar beweging glijdt het laken iets naar beneden. Ik 
buig voorover om haar lichaam te kussen. 
 
Op dat moment klinkt er een harde doordringende toon die me 
aan de zoemer  op school doet denken. Geschrokken open ik mijn 
ogen. De zoemer zwijgt weer.  Nu pas hoor ik de merel  die 
vanaf de top van een struik aan de rand van het erf de ochtend 
begroet.  Om me heen wordt het al licht: een schemerachtig 
schijnsel dat opgejut door het gejubel van de merel snel aan 
kracht wint. De sterren in de lucht zijn vervaagd; het 
vliegtuig al honderden kilometers ver weg.  Achter de 
gordijnen gaat het  elektrische licht in de rechter slaapkamer 
aan. De boer vervloekt de wekker, dreunt het bed uit.  Hij 
krabt in z’n borsthaar en dendert slaapdronken richting de 
badkamer. Marieke ziet haar echtgenoot in de badkamer 
verdwijnen, ontdekt dat ik naast haar in het ledikant lig en 
schenkt me een blik vol verlangen. 
 
“We gaan zo naar het vliegveld,” kondigt mijn moeder aan. 
“Met de fiets of auto?” 
“Wat denk je zelf?” 
Het is prachtig zomerweer en maar een paar kilometer naar het 
vliegveld. 
“Met de fiets dus.” 
“Fout. Je vader zegt dat hij last van z’n knie heeft. Je weet 
wat voor aansteller hij kan zijn. Dus laten we hem maar zijn 
zin geven.” Mijn moeder lacht meisjesachtig. Ze heeft opeens 
iets weg van een verliefd meisje. Ik ben ook in verwarring 
door de vertrouwde toon waarop ze met me over m’n vader 
spreekt. Tot nu toe was er altijd afstand: mijn ouders vormden 
een twee-eenheid die vol liefde over me regeerde. Nu lijkt de 
afstand verdwenen en de gezagsverhouding veranderd. Het 
betekent waarschijnlijk dat ik volwassen word. 
 
Mijn vader parkeert bij het vliegveld. Tussen twee hangars 
door is de startbaan te zien. Er stijgt net een vierpersoons 
Cesna op. Het vliegtuigje neemt een flinke aanloop, hobbelt 
over de startbaan en hupt de lucht in. 
Mijn vader gaat het kleine kantoortje binnen om tickets te 
kopen. Mijn moeder heeft haar zonnebril opgezet. Via een 
luidspreker meldt de vluchtleiding dat het volgende toestel 
toestemming heeft te vertrekken. Een soort Madurodam voor 
Schiphol. Een groepje zwaar bepakte mannen en vrouwen in 
luchtoveralls loopt ontspannen babbelend langs en opent een 



	

	

hekje. Ervaren parachutisten. Mensen die voor de eerste keer 
een sprong maken zijn een stuk zenuwachtiger. 
De Cesna is nog maar een vogelstipje in de lucht. De stoere 
parachutisten klimmen aan boord. Mijn vader komt het 
kantoortje uit met kaartjes in zijn hand en een opgewonden 
glimlach op z’n gezicht. 
“We hebben geluk. Er is over een kwartiertje al plek.” 
“Ik heb me bedacht. Ik ga niet mee.”  
De woorden vliegen mijn mond uit voor ik er erg in heb. Ze 
brengen een stalen harnas met zich mee. Ik voel me opeens 
onkwetsbaar en razend sterk. Mijn vader denkt eerst nog dat 
hij me niet goed heeft verstaan. Hij kijkt me vol onbegrip 
aan; dan vertrekt zijn gezicht. De blik van mijn moeder gaat 
me door merg en been. Ik voel haar teleurstelling. Ze heeft me 
verkeerd ingeschat, ik ben nog niet zo volwassen als ze dacht. 
Maar het heeft niets met haar te maken. Ik voel me verbonden 
met haar. Maar het feit dat ik oké met haar ben, betekent nog 
niet dat de strijd met mijn vader al gestreden is. 
In het kwartiertje dat volgt, proberen ze me tevergeefs van 
gedachten te laten veranderen. Maar hun pogingen – “je hebt 
het al de hele vakantie over een rondvlucht gehad”, “die 
kaartjes zijn hartstikke duur”, “ga toch mee, je vindt het 
vast hartstikke leuk” – ketsen allemaal af op mijn stalen 
schild. Ze begrijpen niet dat aan mijn weigering helemaal geen 
rationale overweging ten grondslag ligt. En dat ik het diep in 
mijn hart misschien zelfs wel jammer vind de rondvlucht te 
moeten missen. 
Tenslotte is mijn moeder het zat. Nadat de vluchtleiding heeft 
omgeroepen dat de passagiers voor de volgende rondvlucht zich 
bij het hek moeten melden, geeft ze me mijn kaartje en baant 
met grote passen richting het verzamelpunt. Ik moet maar zien 
dat ik het geld terugkrijg. Ik sta even te kijken naar het 
ticket in mijn hand en verscheur het dan in tientallen 
stukjes. Gedragen door de warme eilandwind dwarrelen de 
snippers alle kanten op. 
De Cesna met mijn ouders aan boord taxiet naar het begin van 
de startbaan. Op het terras van het vliegtuigrestaurant 
nuttigen bezoekers koffie met appeltaart. Voor de hangar van 
de parachutisten maakt een nieuwe groep zich gereed voor hun 
zweefval door het niets. Daarachter staat een Spitfire. 
Terwijl ik langs de para’s naar het antieke Britse 
jachtvliegtuig loop, klinkt het gezoem van een hommel.  Ik 
kijk expres niet opzij. De laatste keer dat mijn ouders hebben 
gevlogen – tijdens een uitje van de bridgeclub – kwamen ze in 
een luchtzak terecht. Ik stel me voor dat mijn vader asgrauw 
alweer op zoek is naar zijn kotszakje. Mijn moeder heeft 
nergens last van. Zij zit naast de piloot en mag straks een 
stukje vliegen. 
 
Karakteristiek voor de Spitfire was zijn bolvormige kap. Die 
bood de oorlogsvlieger de mogelijkheid om niet alleen opzij, 



	

	

maar ook naar boven en beneden te kijken: een groot voordeel 
tijdens luchtgevechten. Zijn ellipsvormige vleugels zorgden 
voor een grote manoeuvreerbaarheid. De Rolls-Royce motoren 
leverden een vliegbereik van ruim 1800 kilometer. De 
topsnelheid op een hoogte van 8000 meter was 721 km/h. 
Nadeel van de Rolls-Royce motoren was dat ze met carburateurs 
waren uitgerust, terwijl bijvoorbeeld de Messerschmitt over 
een injectiemotor beschikte en daardoor steile duikvluchten 
kon uitvoeren. 
 
Ik bekijk de Spitfire van alle kanten en loop het museum in. 
De VVV-gids van mijn ouders heeft me op het bestaan ervan 
attent gemaakt.  Volgens een mededeling links naast de ingang 
is de entree 5 euro. Alleen is er niemand om mijn geld in 
ontvangst te nemen. Ik sta aarzelend bij de verlaten balie te 
wachten en betreed dan toch maar de permanente expositie over 
het eiland in oorlogstijd.  
Mocht een van de museummedewerkers me in de gaten krijgen, zal 
hij vriendelijk om mijn entreegeld vragen. Hij begint heus 
niet als een Duitse soldaat gelijk te schieten. 
De expositie begint weinig spectaculair, met zwart-wit foto’s 
uit de mobilisatie. De eerste bezetters melden zich op het 
eiland. Burgers moeten helpen bij het graven van een 
verdedigingslinie in de duinen. In een vitrinekast staat een 
antieke radio. De eilanders worden gedwongen hun toestellen in 
te leveren. Openbare mededelingen in het Duits. Wie weigert, 
moest de consequenties aanvaarden. Gevangenisstraf, 
deportatie. De hulp aan vluchtelingen is verboden. Daarop 
staat de dood. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als 
opgediend. Ondanks de dreigende taal van de mededelingen gaan 
Duitse soldaten en eilanders ontspannen met elkaar om. 
Vergeleken met de gevechten aan het front is het verblijf op 
het eiland voor de soldaten een toeristisch uitje en dat 
willen ze graag zo houden. 
 
Verveeld sla ik een stukje over: de expositie is net zo 
slaapverwekkend als een geschiedenisles op school.  Bij een 
scene over het ondergrondse verzet haak ik weer aan. Een 
dropping van wapens. Een overval op een transport met 
voedseldistributiebonnen. Maar het kan ook zijn dat ik dit 
laatste verzin, om de film wat levendiger te maken. Tenslotte 
wil ik niet dat u als publiek verveeld de bioscoop verlaat.  
Pas aan het eind heeft de expositie weer mijn volle aandacht. 
Op het eiland breekt een opstand uit. De bezettingsmacht 
bestaat gedeeltelijk uit soldaten uit een overwonnen Oost-
Europees land. Op een nacht vermoorden ze zoveel mogelijk 
Duitse soldaten in hun slaap. Ze nemen de macht op het eiland 
over, ondersteund door gewapende eilandbewoners. 
De opstand is tot mislukken gedoemd. De Duitsers laten 
versterkingen van de vaste wal aanrukken. En een van de 
kustbatterijen blijft in Germaanse handen. Al snel regent het 



	

	

bommen op het hoofdstadje van het eiland, waar de 
opstandelingen hun hoofdkwartier hebben. De verwoesting is 
enorm, zo tonen de foto’s op de expositie. De tekst meldt dat 
er veel burgerslachtoffers vallen. Na heftige gevechten 
trekken de Oost-Europeanen zich steeds verder terug naar het 
noorden van het eiland. Vlakbij de vuurtoren leveren ze hun 
laatste gevecht. 
Ik kijk op mijn horloge en wandel het museum weer uit. De 
balie is nu wel bezet. Een man met een geamputeerde arm kijkt 
me donker aan. Hij is een jaar of veertig: veel te jong om 
tijdens de opstand te hebben meegevochten. 
Ik knipper met mijn ogen tegen de felle zon. Heel even meen ik 
in de verte de echo te horen van de strijd tussen de Duitse 
soldaten en de Oost-Europese opstandelingen. Dan realiseer ik 
me dat het een kanonschot is om ganzen van een weiland te 
verjagen. 
Mijn ouders zitten op het terras van het vliegveldrestaurant. 
Ik schuif aan en vraag hoe de rondvlucht is geweest. 
 
Die nacht komt de maagd Marieke op bezoek. Begeleid door 
engelengezang zweeft ze in een ruimvallend, smetteloos wit 
gewaad mijn tentje binnen. Haar vurige ogen wekken lust op. 
Haar alwetende glimlach stelt me gerust: ik hoef niet bevreesd 
te zijn. Alles is al bekend. Wat ik mee ga maken, is zo oud 
als de mensheid zelf. Het enige wat ze van me vraagt is totale 
overgave. 
Het is een warme nacht, wat nu goed van pas komt. Ik ben niet 
in mijn lakenzak gekropen, maar lig er bloot bovenop. De 
engelen jubelen in extase, terwijl de heilige maagd op Messi 
plaatsneemt en ik voor altijd geen jongen meer ben. 
Eén moment dreigt het gesnurk van mijn vader roet in het eten 
te gooien. Marieke legt een koele hand op mijn borst. Ik 
huiver en verlies me weer in haar bovenmenselijke 
aanwezigheid. 
Het engelengezang verstomt. De wind steekt op, eerst 
fluisterend, allengs in kracht toenemend. Ik grijp Marieke 
vast, duw haar omver en voel me God die de wereld bestiert. 
Het duurt een paar tellen voor ik weer bij zinnen ben. 
Beschaamd vraag ik me af of iemand mijn schreeuw heeft 
gehoord. Het daglicht dringt al door het tentzeil heen. Ik 
hoor de ochtendgeluiden van de camping. Een tentrits wordt 
opengetrokken. Het dochtertje van Blondje jengelt. Messi ligt 
als een slap worstje op de kleverige massa van mijn 
schaamhaar. 
Graag zou ik zeggen dat in een hoek van mijn tentje een 
smetteloos wit gewaad ligt. Maar ik vind er alleen mijn eigen 
kleren. Uit het stapeltje vis ik een onderbroek waarmee ik 
Messi en mijn schaamhaar begin schoon te poetsen. 
 
Het is de laatste dag van de vakantie. Samen met mijn ouders 
breng ik een bezoek aan het hoofdstadje van het eiland. Al 



	

	

snel splitsen zich onze wegen. Mijn moeder gaat souvenirs 
kopen, braaf gevolgd door mijn vader. Ik steek een plein over 
met een zielig marktje voor biologische producten en slenter 
naar de boekhandel. Plaatjes van de vuurtoren, schaapjes, de 
zon die ondergaat in zee. Naast de ansichtkaarten een rek met 
kranten. Een man in een afschuwelijke bermudabroek klaagt in 
het Duits dat zijn favoriete dagblad ontbreekt. Zijn vrouw 
leunt op de stang van een kinderwagen waarin twee baby’s 
liggen. Ze heeft kolossale heupen. 
Schuin tegenover de boekhandel zie ik in de nis van een 
terrasje Marieke zitten. Ze leunt tegen de campinggast die 
tijdens de airshow met een snoekduik het dochtertje van 
Blondje heeft gered. Hun hoofden zijn dicht bij elkaar. De 
campinggast zegt iets. Ze wanen zich onbespied. Marieke heeft 
besloten uit de gevangenschap van de boerderij en het eiland 
te ontsnappen. Maar helemaal zeker is ze nog niet van haar 
besluit. Daarom heeft ze de relatieve bescherming van de nis 
opgezocht. Het zal niet helpen. Nieuwsgierige ogen hebben haar 
allang op het terras ontdekt en het nieuws over de uitbraak 
doet ongetwijfeld al de ronde. 
Ik weet niet veel van de campinggast, behalve dat hij advocaat 
is. Marieke heeft een geschikte handlanger gevonden. Of 
misschien is ze wel echt verliefd op hem? 
Het scheelt weinig of ik ga van mijn stokje. Ik strompel naar 
een bankje bij de markt met biologische producten en kots in 
het plantsoen erachter. Als verdoofd blijf ik daarna op het 
bankje zitten. De marktkramen hebben weinig klandizie. Een 
vrouw met een schort voor die natuurlijke granen verkoopt, 
kijkt mijn kant op. Ik ben even bang dat ze naar me toekomt 
met een graan dat helpt tegen misselijkheid en hartzeer. 
Vanaf mijn bankje heb ik uitzicht op de boekwinkel en het café 
met het terras. Ik zie Marieke en haar campinggast niet in de 
nis zitten, maar kan me moeiteloos voorstellen wat zich daar 
afspeelt. 
De campinggast streelt de wang van Marieke. Ze kussen elkaar. 
Hij maakt zich los uit haar omhelzing en fluistert dat hij 
gaat betalen. 
Op dat moment opent de Duitse kustbatterij het vuur. De eerste 
granaten missen hun doel en ontploffen midden op het 
marktplein. Van de kramen met biologische producten blijft 
weinig tot niets over. Er wordt geschreeuwd, er klinkt gekrijs 
en het regent haver, boekweit, rogge en andere granen. 
Het volgende salvo is accurater. De boekhandel krijgt een 
voltreffer, net als het café ernaast. Terrasbezoekers zoeken 
wanhopig dekking, maar voor de advocaat is er geen ontsnappen 
mogelijk. Hij krijgt een granaat recht op z’n kop en spat in 
duizend stukjes uiteen. 
Wonder boven wonder komen mijn ouders ongedeerd uit de ravage 
tevoorschijn. Met energieke passen stapt mijn moeder m’n kant 
op. Mijn vader houdt haar hand vast en ziet er ontspannen en 



	

	

zelfbewust uit. Ik kijk op mijn horloge en zie dat we, als we 
opschieten, de volgende boot nog kunnen halen. 
 


