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“Thomas.” Hij geeft haar een hand als de motor weer ronkt. 
“Als ik jou was reed ik naar Porlezza. Dat is hier vlakbij en er 
is een leuke camping. Ik rij wel voor je uit.” 
Thomas zit tegenover haar, op een van de twee klapstoelen 
die ze leende van haar broer. De borden zijn leeg, op wat 
pastaslierten na. Ze heeft een plek met stroom, dus ze kan 
water koken voor de afwas. 
Hij is leuk, haar Duitse redder. Blond. Brede kaak. Bruine 
ogen. Het maakt zijn uitstraling lief. En dat lijf. Perfect! 
Jammer dat ze zo moe is van de autorit. Ze heeft zin om te 
flirten, maar haar oogleden zakken van ellende omlaag. 
“Gute nacht.” Thomas staat op en neemt de afwas mee in een 
teiltje. “Ik zet het straks schoon voor je camper neer.”
Ze kan enkel gapen.
Zijn plek is al leeg als ze wakker wordt. Wat jammer nou. 
Ze had de spannende Duitser met zijn knalgele bus die hij 
Tweety noemt, graag nog gezien. Ze hadden samen kunnen 
zwemmen. Het Meer van Lugano is maar een paar stappen 
verder en het belooft een snikhete dag te worden. Zoë woelt 
met haar tenen door het nog vochtige gras. Dan haalt ze haar 
schouders op, zet een kop oploskoffie en pakt haar boek. Dit 
is het leven. Voorlopig blijft ze hier. 
“Met deze nieuwe bougie houdt hij het wel even uit. Maar 
ik zou er niet mee naar Mongolië rijden. Dat redt hij niet.” 
De garagemonteur klopt op het busje. Na drie nachten in 
Porlezza was Zoë richting Genua gereden en had daar wat 
badplaatsen bezocht, maar onderweg naar San Remo begaf 
het wrak-van-de-weg het alwéér. Het kostte haar een smak 
geld om hem te laten maken en de middag is verdorie bijna 
om. Ze verlangt naar een zwembad. Naar een bolletje gelato 
di melone, iets wat ze deze week ontdekte. Misschien vindt 
ze wel een camping met een wasmachine. Ze is door haar 
handdoeken heen en haar beddengoed kan ook wel een sopje 
gebruiken. 
Voorzichtig rijdt ze een uur later onder de pijnbomen door. 
Het is druk op de camping. Overal staan tenten en enorme 
luxe campers die met levelers recht zijn gezet. Dáár! In de 
hoek achter een Franse vouwwagen is nog een plekje. Zodra 
ze het pad verlaat, ziet ze het nummerbord op het gele busje. 
De letter H van Hannover, had Thomas haar uitgelegd. Wat 
een aangename verrassing. Ze parkeert haar brikje naast 
Tweety en als ze ziet dat haar buurman er niet is, installeert 
ze zichzelf. Eerst de stekker in de stroompaal. Dan de wa-
tertank bijvullen met de gieter. Boodschappen heeft ze nog 
genoeg. Misschien een fles Chianti bij de campingwinkel?
Ze vouwt haar tafel uit en klapt de stoel ernaast. Dan slentert 
ze in haar bikini met een pareo erom naar het zwembad. 
Geen Thomas. Ze duikt in het koele water en verliest bijna 
haar verplichte badmuts. Fris en fruitig geniet ze even later 
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Als Zoë wordt ontslagen, 
besluit ze van haar laatste 
geld een oude camper te 
kopen en door Europa te 

trekken. Ze reist ermee door 
Duitsland en Zwitserland, 

maar net voorbij de Italiaanse 
grens houdt de oude barrel 
ermee op. Gelukkig is er een 
knappe Duitser om haar een 

handje te helpen.
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Het blik om haar heen schudt als ze gas geeft. Raststätte, 
staat op het bord voor haar. Wat een debiel woord. Het lijkt 
op rösti. Zoë corrigeert het stuur om de bus tussen de witte 
strepen te houden. Zodra ze met dit ding harder dan negentig 
rijdt, trekt het stuur. Natuurlijk had ze een duurdere camper 
moeten kopen. Maar het was haar laatste geld en door haar 
onverwachte ontslag zou er voorlopig ook niet veel meer 
binnenkomen. Helemaal een ramp was het dat ze ook het 
bedrijfsappartement moest verlaten. Werkloos én dakloos. 
Wat een geweldig begin van de vakantie. 
Ze eet een ijsje in de stad Locarno bij het Lago Maggiore en 
is Zwitserland bijna door. Twee keer slaat haar bus af voordat 
hij weer verder pruttelde, richting Bellinzona, net voorbij de 
Italiaanse grens. In haar T-shirt en yogabroek stapt ze uit en 
heft haar armen richting hemel. Ze heeft het gedaan! Ze is 
fokking helemaal in Italië! Haar baas kan in de stront zak-
ken. Voorlopig leeft ze van pizza’s en limoncello. Vlug stuurt 
ze een selfie naar haar ouders en stapt weer in de rammelbak. 
Hij start niet. Een doffe ratel. Dood. Ze probeert het nog zes 
keer, maar het monster werkt niet mee. Uit de kleine koelkast 
die werkt op accustroom, trekt ze een fles water en zakt 
buiten tegen een van de wielen in het gras. Gadver. Ze 
spreekt geen woord Italiaans. 
“Brauchst du Hilfe?” 
Voor haar staat een lange man. Hij is leuk om te zien. Geen 
lederhose maar een perfect fit jeans. Strak T-shirt. Zoë staat 
op en legt uit wat er aan de hand is. “Zu goedkoop gekauft und 
jetzt kaputt.” 
Hij lacht. Wijst naar de motorkap. Ze heeft geen idee hoe het 
kreng open moet en geeft hem de autosleutels. 
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bij haar camper van haar boek en de krekels die alweer een 
zangkoor vormen. Voor zich een schaaltje gewassen aardbeien.
“Fraulein Holland!”
Als ze opkijkt, verslikt ze zich bijna. Thomas draagt 
een surfplank onder zijn arm. Zijn lichaam steekt in een 
zwartrubberen pak. Zijn haar druipt op een manier die haar 
buik een salto laat maken en hij heeft een voorzichtig baardje 
gekregen. Hij doet haar denken aan Neptunus, de heerser van 
de zee. Maar dan tien keer knapper!
Ze lacht en biedt hem een aardbei aan. Hij schuift naast haar 
op zijn eigen klapstoel, die hij bij zijn bus wegtrekt. “Anders 
wordt de zitting nat.” 
Het kan haar niet schelen, zolang hij nog even doorgaat 
met naar haar kijken. O, nu ritst hij ook nog zijn wetsuit 
open. Het kost haar moeite om haar handen niet onder het 
vochtige neopreen te schuiven en zijn koele huid te voelen. Ze 
ziet kleine plukjes borsthaar. Ze klitten aan elkaar door het 
zeewater. 
“Heb je een leuke vakantie?” 
Als hij lacht, valt ze bijna uit haar stoel. Ze kijkt naar zijn 
handen. Geen ringen. Geen kettinkje om zijn nek met een 
naamplaatje. Bij de grens droeg hij een T-shirt. Ze heeft geen 
tattoos van baby’s gezien. Zal ze hem uit zijn pak scheuren? 
Of heeft hij toch een vrouw, drie kinderen en een Duitse 
herdershond? 
De manier waarop hij zijn aardbei doormidden bijt en 
tenslotte doorslikt, is gekmakend. Pas als de zon ondergaat en 
het opengeritste natte pak hem laat rillen, staat hij op. “Gute 
nacht. Ik ben supermoe. Slaap lekker, Zoë.”
Teleurgesteld kijkt ze hem na. Dan herinnert ze zich dat 
ze haar bed nog moet opmaken. Het overtrek en hoeslaken 
hangen schoon over de eethoek. Ze staat op. Hij is vast homo. 
Of toch getrouwd met ene Ursula of Heidegard. 
Als Zoë de volgende dag de treeplank afstapt met haar shorty 
nog aan, ziet ze Tweety staan. In een pannetje boven een gas-
komfoor bakt Thomas een ei. Hij knikt naar haar. Ze groet 
terug. Aan de andere kant is het Franse stel hun vouwwagen 
aan het inpakken. Langzaam sluit het dak op het karretje. In 
het gras liggen plastic flessen, snorkels en de waslijn hangt 
nog vol bikini’s. 
Ze heeft zelf gisteren besloten om twee extra nachten op deze 
camping te blijven. Vandaag moet ze boodschappen halen 
en ze wil een dorpje in. Er schijnt een leuke markt te zijn op 
negen kilometer rijden. Ze pakt haar toilettas en loopt naar 
de doucheruimte. Misschien kan ze wel abrikozen vinden op 
de markt. En vers brood met een pot Nutella. In gedachten 
ziet ze zichzelf haar vinger in de pot hazelnootpasta steken. 

Thomas likt hem af, zijn perfecte lippen zuigend om haar 
roze vlees. Oef. Niet aan denken nu. Thomas is niet geïnte-
resseerd. Gisteren zag ze hem tot laat in zijn busje Netflixen. 
Dat deed hij liever dan met haar praten.
Het zielige ronken van haar camper klinkt weer onder de 
motorkap. In een fris jurkje is ze klaar voor de markt, maar 
dat stomme koekblik geeft wéér geen sjoege. Wat nou 
bougie? Het lijkt of de startmotor niet goed werkt. Beter nog, 
ze kan dat hele kreng beter zo van een rots afduwen. 
“Ich helfe Dir”. Thomas komt toegesneld. Zalige bruine benen. 
Zijn haar is iets te lang en valt over zijn wenkbrauwen. Piep-
kleine sproetjes op zijn neus. 
Ze trekt haar vestje weer uit. Straks gaat ze nog zweten van 
zoveel heerlijkheid. 
Thomas hangt al onder de motorkap. “Het is wel een oud 
bakbeest.” 
Ze heeft geen zin om hem te vertellen over haar mislukte 
leven en dat ze de camper kocht voor zestienhonderd euro. 
Ze staart naar zijn billen, strak in een polyester surfshort. 
Gespierde armen. Ronde, bruine, heerlijke schouders. 
In haar onderlichaam is ’t inmiddels windkracht zeven. Zal 
hij haar wegduwen?
Ze bukt ook onder de motorkap, haar onderlichaam half 
tegen zijn billen, op het randje van gepast. De geur van 
olie en roest slikt ze in. Nog een stapje dichterbij. Aloë-vera-
zonnebrandolie. Dat is beter. 
Hij blijft staan. Laat haar toe. Ze schudt haar haren los, kron-
kelt verder over zijn lijf. Trekt haar been op, over het zijne. 
Heel even beweegt hij niet. Ze houdt haar adem in. Is ze te 
ver gegaan? Dan komt hij overeind en klemt zijn handen 
stevig om haar pols. Dat was het dan, denkt ze. Ze wil een 
stap achteruit zetten, maar Thomas laat haar niet los. Zijn 
vingers grijpen steviger en hij trekt haar mee, richting zijn 
gele camper. 
Ze stapt naar binnen. Ziet het miniatuuraanrecht en de 
cafetière op het gas. Een mok ernaast. Geen lepel erin. Hij 
houdt niet van zoetigheid. Op de passagiersstoel een Duits 
boek, ze kan de titel niet lezen. Achter een openstaande deur 
een klein chemisch toilet. 
Zonder haar arm los te laten, laat hij haar een halve draai 

ALS HIJ LACHT, 
VALT ZE BIJNA UIT 

HAAR STOEL
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INEENS VOELT ZE 
ZIJN LIPPEN OP DE 
HARE. HIJ ZOENT 

INTENS

maken en duwt haar op het bed. De geur van zomer. Van een 
tropische bries. 
Ze rolt over zijn dekbedovertrek, grijs geruit. Nergens foto’s 
aan de wanden. Haar ogen schieten door de bus. 
Ineens zijn lippen op de hare. Hij zoent intens. Ze voelt zich 
opgelucht, hij valt toch op vrouwen. Windkracht zeven wordt 
windkracht negen.
Ze voelt zijn wangen. Streelt ze. Het baardje is er weer af. 
Lekker glad! Met haar handen betast ze zijn borst. Zachte 
plukjes, dit keer droog. Ze streelt over zijn borst. Hij trilt. 
“Je keek zo vaak zo somber. Ik dacht dat je dingen met jezelf 
wilde uitzoeken.”
Ze schudt haar hoofd. Heeft ze hem echt die indruk gegeven?
“Ik keek naar jou en werd verdrietig dat ik jou niet eerder 
heb leren kennen.” 
Hij glimlacht. Daar zijn de zalige lippen weer, zacht, maar 
niet te vol. Precies goed. Als hij met zijn nagels zacht over 
haar huid trekt, rilt ze. 
“Heb je het koud?”
“Maak me maar warm.”
Hij glimlacht. 
Naast hen start een auto. De vouwwagen hobbelt rakelings 
langs Zoë’s Volkswagenbusje. Door de openstaande deur ziet 
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ze de Fransen het veldje afrijden. 
“Het regent!” Ze schrikt.
“Dat doet het in Italië ook weleens. Over twee uur is het weer 
droog.” Hij rolt haar op haar buik. Stevige handen masseren 
haar rug. Met zijn knokkels duwt hij banen in haar huid, 
drukt het vel op een prettige manier murw en trekt dan zijn 
duim van boven naar beneden over haar ruggengraat. 
Ze kreunt als hij haar billen kneedt. Galant, maar zo erotisch. 
Om er dan ineens hard in te knijpen tot haar pijngrens nét 
niet bereikt wordt. Wat doet deze vent met haar? 
Ze rolt terug en bestudeert zijn gezicht. Droogterimpels van 
de zon naast zijn ogen. De kleine sproetjes. Prachtige ogen. 
Windkracht honderd in haar buik.  
Ze schuift haar jurk over haar hoofd. Met een plof valt hij op 
het laminaat. Thomas heft zijn armen en zijn T-shirt valt op 
haar jurk. Ze heeft frontaal zicht op zijn kruis. Het zachte tri-
cot priemt naar voren en ze ziet de contouren van zijn perfecte 
erectie. Een lange zucht komt diep uit haar binnenste. Zo 
totaal ontspannen was ze zelden. Eigenlijk mag ze haar baas 
wel dankbaar zijn. Als hij haar niet had ontslagen omdat de 
zaken slecht gingen, lag ze nu niet hier in Italië in het busje 
van Neptunus de zeegod. Thomas mag haar rustig aan zijn 
vork prikken. En sinds haar moeder haar opbelde dat Zoë de 
flat van de zoon van de buurman kan overnemen, lijken haar 
zorgen even futiel als het zachte zeebriesje dat ’s avonds over 
de camping waait. 
Ze duwt haar heupen omhoog. Laat hem zien hoe gretig ze 
is. Thomas is zo knap. Ze heeft zin in hem. Ze strekt haar 
armen en wrijft over de boxershort. Haar ogen hebben haar 
niet bedrogen. Ze voelt inderdaad een stevige erectie. Ze 
klemt haar hand eromheen, duwt zacht in de stof die niet 
veel meegeeft. Tintelingen zwerven door haar onderlichaam. 
Puur verlangen, weet ze uit ervaring. Ze wil dit. Ze wil 
Thomas. En hij wil haar, merkt ze. Hij komt overeind, zijn 
hoofd iets gebogen onder het lage dak van Tweety, en sjort 
zijn boxer over zijn heupen, steeds lager, over zijn dijen tot 
hij achterovervalt en op zijn billen met zijn benen omhoog 
de boxer uitschopt. Vanuit haar ooghoeken ziet ze een zwarte 
vlek langs vliegen. 
Voor haar, op zijn knieën in het matras, ziet ze zijn boven-
lijf: gespierd, gebruind en perfect. Als verrassing een kleine 
tatoeage van een wolf in zijn lies. Daarnaast steekt zijn penis, 
centraal tussen de witte huid waar zijn zwemshort de zon 
wegneemt. 
Ze kan zich niet beheersen en komt ook naar voren. Haar 
knieën zakken weg in het matras. Dan sluit ze haar ogen 
en zonder haar handen te gebruiken proeft ze hem: zilt van 
de zee en met de zoete nasmaak van de ananas die ze hem 
gisteren zag eten. Ze steekt de schacht dieper in haar mond 
en als ze omhoogkijkt, ziet ze dat hij zijn ogen heeft gesloten. 
Hij schokt licht, maar blijft zitten. Hij woelt door haar haren, 
drukt zijn nagels zacht in haar hoofdhuid. Het voelt exta-



van de wolf. Ze masseert zichzelf. Hij vindt het leuk, merkt 
ze aan de fonkeling in zijn ogen. Steeds sneller bewegen haar 
vingers. Steeds dieper en intenser wordt zijn stoten. Het busje 
moét schommelen, dat kan niet anders. En dan, midden in 
een kreun, voelt ze de golven opkomen. Het lijkt of haar 
binnenste uit elkaar wil klappen. Ze laat het toe, vouwt haar 
armen om zijn billen en duwt hem dieper in haar om het 
zalige gevoel vast te houden en zijn bewegingen te verstillen. 
“Zoë.” Zijn stem slaat over als ook hij komt. Twee bruine 
ogen glanzen en zijn pupillen zijn zo groot als muntdrop. Eén 
voor één stipt ze zijn sproetjes aan als hij naast haar neerzakt 
en haar schouder zoent.
De laatste druppels ketsen op het dunne dak. Het voelt 
intiem. Net als hoe zij hier ligt, in de armen van Thomas die 
haar zachte kusjes geeft. De geur van houtskool trekt door 
de openstaande deur. De koelkast, twee maten groter dan de 
hare, slaat aan. Een zachte zoem. Alles klopt. 
Hij strijkt door haar haren. “De markt halen we niet meer.” 
Ze schudt haar hoofd. 
Hij schuift het enige kussen onder haar nek. 
“Maar er is nog een doos druiven, een halfje bruin en twee 
flessen Grappa.”
“Heb je Nutella?” vraagt ze. 
Hij knikt. 
Ze zet het mandje met haar Nescafé en koffiemok en de 
kruiden die ze niet kan missen naast het basilicumplantje. 
Haar toilettas staat op een van de planken boven het smalle 
tweepersoonsbed. Ernaast haar kleren. 
“We moeten je bus laten afslepen, vrees ik.” Thomas staart 
naar haar roestbak die alweer niet wil starten. “Ik krijg hem 
ook niet meer aan de praat.”
Ze hoort hem amper door de nieuwe buren die het grasveldje 
zijn opgereden. Italianen met drie hummels. Zoë haalt 
haar schouders op. Het geeft niet. Ze blijft bij hem, met of 
zonder kindergeschreeuw of regen. Ze hebben een paar 
fantastische dagen gehad. En toen Thomas haar vroeg 
hem te vergezellen, had ze geen seconde getwijfeld. Straks 
vertrekken ze naar Saint-Tropez. Samen. Ook Nice staat op 
het programma. Zoë wrijft met de muis van haar hand over 
de passagiersstoel waar haar pareo verfrommeld wacht. Over 
een uur komt het afsleepbedrijf haar camper ophalen. De 
campingeigenaar kent iemand die dat regelt en zorgde ervoor 
dat ze nog vijfhonderd euro toe kreeg voor het wrak. Dat 
wordt een flinke portie crème brulêe als ze Thomas straks 
trakteert. 
Hij schuift naast haar. “Alle kastjes zijn vergrendeld. De 
stroomkabel ligt in de achterbak.” 
Ze klikt haar gordel vast en pakt zijn hand vast. De zon 
straalt door de voorruit als ze haar hand opsteekt naar het 
Italiaanse stel. Hannover – Zwolle is minder dan drie uur 
rijden. Thomas brengt haar over een paar weken vast weer 
veilig thuis. 

tisch. Ze kreunt. Geniet van zijn warmte en zoekt met haar 
mond zijn penis weer op. Nu kreunt Thomas ook. De ruiten 
beslaan. Er is niemand buiten. Stiekem gluurt ze even door 
de openstaande deur maar meer dan een bij het toiletgebouw 
achtergelaten roze kinderfiets ziet ze niet. “Ik ben hier.” Hij 
glimlacht, trekt haar hoofd naar zijn gezicht en kust haar. 
Dan, zonder dat ze het verwacht, steekt hij zijn vinger in 
haar vagina. Ze voelt het hem doen, de warme druk. Ze is zo 
vochtig dat het makkelijk past. Een grom ontsnapt uit zijn 
keel. Een diepe zucht. Hij trekt zijn vinger uit haar en likt 
er knipogend aan. Ze smaakt vast niet naar ananas, zoals hij. 
Het is warm in Tweety, dus misschien smaakt ze zout. Of zou 
hij de vele bolletjes meloenijs die ze de afgelopen dagen kocht 
bij de campingwinkel proeven?
De windkracht in haar lichaam is nu explosief. Een turbine 
kan de hele camping ermee van stroom voorzien. Ze laat haar 
hoofd in het kussen zakken, strijkt haar haren opzij zodat het 
niet klemt. 
Thomas komt voorover en spreidt haar benen zo wijd als 
het kan. Dan duikt hij tussen haar benen. Zijn tong voelt 
zacht. Ze is blij dat hij zich geschoren heeft, dat voelt zo fijn 
aan. Met haar wijsvinger duwt ze op haar clitoris die net 
boven haar schaamlippen naar boven steekt. Ze blijft duwen 
en drukken. Dan trekt ze Thomas naar zich toe, slaat het 
condoom dat hij uit het klepkastje vandaan tovert bijna per 
ongeluk uit zijn handen, en geeft hem haar meest sexy 
blik. Deze wolf, deze zeegod, moet nu in haar komen. De 
vouwwagen is weg. Ze hoeft zich niet in te houden. 
Met een lange kreun laat ze hem toe. Hij schokt weer, ze 
vindt het schattig. Sneller dan ze dat goed beseft, stoot hij 
zichzelf dieper in haar. En nog eens. Het stormt in haar 
hoofd. Vlug brengt ze haar vingers weer naar haar kruis en 
wurmt ze onder zijn heupen, tussen hun liezen en op de plek 

HET BUSJE MOET 
SCHOMMELEN, 
DAT KAN NIET 

ANDERS
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