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I k reed het asfalt af en stopte bij een van de twee benzine-

pompen die het tankstation rijk was. Geduldig wachtte ik tot 

de stofwolk was neergedaald, stapte uit en duwde mijn handen in 

mijn onderrug. Na de kilte in de auto voelde de warme buiten-

lucht als een omhelzing, een die, als ik lang bleef staan, beklem-

mend zou worden.

 Ik draaide de benzinedop eraf, stak het pistool in de tank en 

vroeg me af welke humoristische geest op het idee was gekomen 

midden in de woestijn een roeiboot neer te leggen. Hij lag op 

twee bielzen links van het witgepleisterde benzinestation dat 

eruitzag als een woonhuis. Op de veranda wiegden twee schom-

melstoelen op de stevige bries. Er stond een melkbus tussenin 

met daarop in witte druipletters welkom! en naast de voordeur 

hield een stapel manden zich in een wankele toren in even-

wicht. Aan de luifel hing een uithangbord met de tekst: kom 

bijtanken! Het bewoog zachtjes heen en weer en het geknars 

van metaal op metaal bezorgde me kippenvel. Verder was het 
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doodstil. Zelfs de krekels hielden zich in deze verzengende hitte 

koest.

 Ik sloot mijn benzinetank af, stapte de veranda op en trok de 

hordeur open. Het rook er naar wasmiddel, muskus en versge-

bakken koekjes. Een plafondventilator draaide aarzelend om 

zijn as en vanaf de vliegenvanger die eraan hing, kwam het zach-

te gezoem van insecten in doodstrijd. De stellingkasten tegen de 

muren waren volgestouwd met blikken en potten. Gebolde jute 

zakken lagen onder de tafel die in het midden van de ruimte 

stond en waar allerlei keukenbenodigdheden op waren uitge-

stald. 

 ‘Hallo?’ riep ik en liep naar de toonbank waar een potje met 

drie walmende wierookstaafjes op stond, geflankeerd door een 

uit de kluiten gewassen receptiebel. ‘Is daar iemand?’

 ‘Ik kom eraan,’ klonk een vrouwenstem vanachter een deur 

met een ijskast ernaast waar pak uw drankje! op was geschreven. 

De eigenaar hield van uitroeptekens. In mijn optiek waren dat 

ietwat naïeve mensen met een optimistische en vrolijke inborst 

die vol verbazing de wereld in keken: types waar ik geen enkele af-

finiteit mee had.

 Ik pakte twee flessen water uit de ijskast en zette die op de 

toonbank. Door het bekraste glazen bovenblad keek ik een lade 

in. Hij was onderverdeeld in vakjes die gevuld waren met pakjes 

kauwgom, aanstekers, tandenstokers, knopen en tientallen an-

dere zaken die iemand die kwam bijtanken nodig kon hebben. Ik 

onderdrukte de neiging hard op de receptiebel te slaan en begon 

maar wat te hoesten, toen de deur openging.

 ‘Sorry, sorry, ik was even in de keuken bezig,’ zei de vrouw, die 
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achter de toonbank ging staan. ‘Zo. Hallo! Wat kan ik voor je be-

tekenen, jongeman?’

 Haar serene gezicht werd omlijst door zilverwitte krullen die 

tot aan haar middel reikten. Haar ogen hadden de kleur van aqua-

marijn.

 ‘O, wacht!’ zei ze en stak zo plotseling haar hand uit dat ik  

terugdeinsde. ‘Sorry.’ Ze giechelde. Haar handdruk was stevig en 

koel en haar frisse minerale lichaamsgeur bereikte mijn neus.

 ‘Hallo, vreemdeling. Ik ben Sharon.’

 ‘Evander Clovis.’

 ‘Dag Evander Clovis met je mooie naam. Aangenaam kennis te 

maken. Vertel, wat brengt je in deze contreien?’

 Die vraag was volstrekt overbodig, aangezien deze weg maar 

naar één bestemming leidde die zo’n 120 kilometer verderop lag. 

‘Ik ben onderweg naar Quisco.’

 Ze glimlachte. ‘Zo. Jij durft.’

 ‘Ik wist niet dat het daar gevaarlijk was?’ Ik glimlachte terug 

terwijl die van haar een secondelang verdween.

 Ze vouwde haar armen over elkaar en liet haar handen in de 

mouwen van haar kaftan verdwijnen, een handeling die gepaard 

ging met het gerinkel van tientallen zilveren armbanden. ‘Ik zeg 

maar wat hoor, ik krijg weinig bezoekers voor Quisco. Vanuit Quis-

co al helemaal niet.’

 ‘Dan zult u het wel rustig hebben.’

 ‘Het druk hebben is een keuze die ik niet heb gemaakt.’

 Ik knikte maar begreep er niets van. Ik begreep sowieso niets 

van dit soort mensen. Wie ging er nou voor zijn lol in the middle 

of nowhere wonen?
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 Er viel een askegel van een van de wierookstokjes. Sharon veeg-

de de as weg en zei: ‘Ze leven daar hun eigen leven. Ik heb er geen 

problemen mee. Van mij mogen ze.’

 ‘Komen ze hier nooit?’

 ‘Alleen de nieuwkomers, mensen zoals jij.’ Ze maakte een hoofd-

beweging naar het raam. ‘Ze zijn daar zelfvoorzienend, ze hebben 

niets of niemand nodig.’

 ‘Klinkt me als muziek in de oren.’

 Sharon deed een stap achteruit, spreidde haar armen en begon 

te zingen: ‘People... people who need people... are the luckiest people in the 

world.’ Haar sopraan had betere tijden gekend. Ze stak haar vinger 

omhoog. ‘Weet je wat ze daarmee bedoelden, de schrijvers van dat 

liedje?’

 ‘Mensen die andere mensen nodig hebben zijn gelukkig, neem 

ik aan.’ Ik haalde mijn schouders op. ‘Mwah, in mijn ogen zijn...’

 ‘Het gaat dieper dan dat, Evander. Ze bedoelen dat mensen die 

kúnnen liefhebben de gelukkigste mensen op de wereld zijn. Ik 

ben benieuwd wat jij van die theorie vindt. Ben je het ermee eens?’

 Babbelen over Quisco, prima, maar nu vroeg ze me naar mijn 

zielenroerselen. Ik werd er ongemakkelijk van en bovendien trok 

ik haar amicaliteit slecht. ‘Ik kan prima alleen zijn.’

 ‘Je begrijpt me niet of je wilt mij niet begrijpen, maar dat is pri-

ma. Zeg het eens. Waarmee kan ik je van dienst zijn?’

 Ik liet haar weten hoeveel ik had getankt en wees op de flessen 

water. Ze noemde een bedrag en ik legde het geld op de toonbank.

 ‘Mooi gepast. Dank je wel.’ Ze stak haar hand in de kassalade. 

‘Voor jou,’ zei ze en overhandigde mij een muntstuk.

 Het was dik en had onregelmatige randen. Het koper was op 
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een paar plekken geoxideerd. De afbeelding in reliëf was van een 

woest kolkende rivier waar een onbemande roeiboot in dreef. De 

roeispanen hingen doelloos in hun houder. Vragend hield ik de 

munt omhoog.

 ‘Voor de terugweg,’ zei ze, ‘voor het geval je moet tanken. Het 

kan zijn dat ik dan gesloten ben, dus bewaar hem goed. Gooi die 

munt in de pomp en je redt het tot West. Heb je verder nog iets 

nodig?’

 Ik bedankte haar, stopte de munt in mijn broekzak en zei met 

een lachje: ‘Alleen als je iets hebt dat ik in Quisco niet kan krijgen 

en waarvan je denkt dat ik het daar hard nodig ga hebben.’ Haar 

gezicht vertrok. Een beetje beschaamd keek ik om me heen of ik 

iets zag liggen waar ik behoefte aan had.

 ‘Ik kan je iets geven wat je in Quisco nodig hebt en daar niet 

zult krijgen,’ zei ze. De opgewektheid was uit haar stem verdwe-

nen.

 ‘En dat is?’

 ‘Advies. Ik kan je een advies geven. Wil je het hebben?’

 ‘Advies is nooit weg.’

 ‘Dan geef ik het je: wees alert. Niets is wat het lijkt in Quisco.’ 

Voordat ik kon vragen wat ze bedoelde, stak ze haar neus in de 

lucht, snoof en zei: ‘Het spijt me, Evander,’ en wees naar de deur 

waardoor ze naar binnen was gekomen. ‘Mijn koekjes...’ Toen 

wenste ze me een goede reis en verdween.

 Ik was perplex door het onverwachte einde van ons gesprek. 

Niets is wat het lijkt in Quisco? Wat een zweverige onzin.

 Ik liep naar buiten, legde de flessen water in mijn auto en volg-

de de bordjes met wc! Toen ik een raam passeerde, keek ik onwil-
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lekeurig naar binnen. Sharon zat aan tafel. Ze hield haar hoofd 

gebogen en had haar handen ergens omheen gevouwen. Haar ha-

ren hingen voor haar gezicht en aan het lichte schokken van haar 

schouders maakte ik op dat ze huilde. Ik voelde me ongemakke-

lijk. Had ik iets verkeerds gezegd? Moest ik vragen of ze in orde 

was? Nee, dat ging te ver, ik kende die vrouw nauwelijks.

 Terug van de wc keek ik weer naar binnen. Sharon was verdwe-

nen. Op de tafel lag een fotolijstje.
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