HELMA CAMP

Leopold / Amsterdam

Nee, hè?
‘Wat? Gaat Jennifer mee? Dat meen je niet, mam!’
‘Ja, dat hebben we gisteravond besloten.’
‘Dan blijf ik hier.’
Nikki’s moeder fronste haar voorhoofd. ‘Je dacht toch
niet dat papa en ik je vijf dagen alleen thuislaten?!’
‘Ik ben bijna dertien, hoor!’ Nikki schopte tegen haar
rugtas, zodat die langzaam opzij zakte tussen de campingspullen op de vloer.
‘Doe niet zo boos! Dit wordt een heel speciale voorjaarsvakantie.’
‘Dat zal wel, met die barbiepop. Ik hou trouwens niet
van speciale vakanties.’
‘Je nichtje is alleen een beetje wereldwijs voor haar
leeftijd.’
‘Wereldwijs!’ Nikki’s stem schoot omhoog. ‘Ze vindt
zichzelf heel wat, alleen omdat haar moeder een bekende
modefotograaf is. Waarom moet ze met ons mee?’
‘Omdat hun huis wordt verbouwd. Oom John en tante
Sylvia blijven hier een week in een hotel om een oogje in
het zeil te houden.’
‘Waarom gaat Jennifer dan niet met hén mee?’
Nikki’s moeder zuchtte. ‘Ouders hebben ook weleens
rust nodig.’
‘Mam, ze is strontverwend. Ze draagt alleen maar
dure merkkleding, en dan met al die sieraden. En ze zit
alleen maar op die smartphone van haar.’
‘Dan zal ze deze meivakantie een andere manier van
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leven leren. Dat is tenminste te hopen voor mijn zus,
want Jennifer is de laatste tijd vrij onhandelbaar.’
‘Laatste tijd? Dus nu mag ze míjn vakantie verpesten?’
‘Het is maar voor vijf daagjes. Toevallig komt het best
goed uit, nu je vader niet mee kan.’
‘Waarom gaat Jennifer niet bij een van haar vriendinnen logeren?’
‘Einde discussie, Nik.’ Haar moeders stem had een
scherpe klank.
Nikki liet zich achterovervallen in de luie stoel, haar
armen slap over de leuningen. Het had geen zin om
door te drammen. ‘Vertel me dan maar eindelijk eens
waar we naartoe gaan!’
‘Nog niet. Alleen dat het een bijzondere plaats is waar
nog nooit toeristen zijn geweest.’
Nikki schoot overeind. ‘In het buitenland?’
‘Nee. Dat niet.’
‘Dan is het onzin,’ zei Nikki. ‘In Nederland komt
iedereen overal. Jullie altijd met die alternatieve vakanties. Waarom gaan we niet eens naar een warm land?
Een all-in-hotel, bijvoorbeeld op een Caribisch eiland.
Net als Jennifer lekker dobberen in een blauwgroene
zee. Ik ben die creatieve doe-campings zo zat!’ De bel
ging.
‘Ik neem mijn eigen tent mee.’ Mam zwaaide haar
rugtas over een schouder en pakte de tas met de tent op.
‘Kom Nik, de taxi is er.’
Met een zucht greep Nikki haar spullen en volgde
haar moeder. Nu moest ze ook nog samen met Jennifer
in dat kleine koepeltentje. Halverwege het tuinpad keek
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ze om naar hun voortuintje, de eerste voorjaarsbloemen
bloeiden. Wel heel wat anders dan dat park van een tuin
rond Jennifers villa.
In het taxibusje zat al een ouder stel. Nikki gooide haar
spullen achterin en mompelde goedemorgen. Samen
met haar moeder ging ze op de achterbank zitten.
‘Lekker op vakantie!’ riep de chauffeur. ‘Meer passagiers heb ik niet, dus over een uurtje kunnen we er zijn.’
‘Waar?’ vroeg Nikki.
‘Den Helder,’ antwoordde de chauffeur.
‘Den Helder?!’ herhaalde Nikki. Ze keek haar moeder
aan. ‘Gaan we naar Texel?’
‘Nee, daar komen hordes toeristen! Wacht nou maar
af. Straks hoor je het, tegelijk met Jennifer.’
Nikki beet op haar lip.
Haar moeder boog zich naar haar toe. ‘We gaan terug
in de tijd,’ zei ze geheimzinnig.
‘Ja, ja, dat zal wel.’ Verveeld peuterde Nikki wat vuil
onder haar nagels vandaan.
Haar moeder zuchtte. ‘Niet letterlijk natuurlijk, maar
ik denk niet dat er stroom is. Voor mij is ook alles een
verrassing. Er bestaan geen folders van onze vakantiebestemming. Zonder mijn baan bij Stichting Natuurbehoud hadden we niet eens een toegangsbewijs gekregen.’
Terug in de tijd, geen stroom, galmde het door Nikki’s
hoofd. Waarom moest zij uitgerekend zulke ouders hebben? Die de L van leerzaam belangrijker vonden dan de
L van lol? In ieder geval verheugde ze zich op één ding.
Het gezicht van haar nicht straks, die alleen maar luxe
hotels gewend was.
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De rest van de reis keek ze naar buiten zonder een
woord te zeggen. Af en toe ving ze in de ruit een glimp
op van zichzelf. Donkerbruin haar in een gemakkelijk
paardenstaartje. Niets bijzonders. Ze zoog haar wangen naar binnen. Minder bol was niet zo kinderachtig.
Eigenlijk waren alleen haar ogen mooi. De kleur van de
zee, had een jongen weleens gezegd. Of zei hij dat tegen
iedereen?
‘We zijn er!’ riep de chauffeur.
Nikki zag de veerboot naar Texel al klaarliggen.
Boven zee cirkelden krijsende zeemeeuwen rondom
een vissersboot.
Nadat het echtpaar was uitgestapt, reed het taxibusje
verder langs de kade.
‘Waar heb je met Jennifer en tante Sylvia afgesproken?’ vroeg Nikki. Op hetzelfde moment zag ze hen in
de buurt van een steiger staan. Jennifer slank en opvallend met haar lange blonde haar. De zon scheen op de
glinsterende letters van haar Dolce & Gabbana-shirt. Ze
was druk in de weer met haar iPhone.
Nikki schoot in de lach. ‘Jennifer heeft een hutkoffer
op wieltjes bij zich en ze loopt op hakken. Echt wat voor
haar.’ Ze sprong naar buiten.
‘Wel aardig doen, hoor,’ fluisterde haar moeder terwijl ze de taxichauffeur betaalde. Met enthousiaste
stappen liep ze daarna op haar nichtje af. ‘Dag Jen, wat
leuk dat je meegaat.’
‘Dag, tante Mara.’ Jennifer schoof haar hippe zonnebril omhoog en ontving met een strak gezicht drie zoenen.
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Nikki draaide haar hoofd weg voordat de gestifte lippen van Jennifers moeder haar wangen raakten. ‘Hoi,
tante Sylvia.’
‘Ik geef alleen luchtzoenen, hoor.’ Haar tante lachte.
Een vleugje parfum omringde haar.
Terwijl de twee zussen elkaar omhelsden, stonden de
meiden tegenover elkaar.
Jennifer liet haar iPhone in haar schoudertas glijden.
‘Hai.’
‘Hoi,’ antwoordde Nikki stug en stopte haar handen
in de zakken van haar kniebroek.
‘Weet jij waar we heen gaan?’ vroeg Jennifer. ‘Mijn
moeder wil niets zeggen.’ Ze zwaaide sierlijk haar lange
haar naar achter.
Zo nep, die gebaartjes, dacht Nikki. Dat die hordes
jongens die altijd achter haar aanliepen dat niet doorhadden. Onverschillig haalde ze haar schouders op.
‘We gaan terug in de tijd. Ergens waar geen elektriciteit
schijnt te zijn.’
‘Geen elektriciteit!’ riep Jennifer. ‘Hoe moet ik mijn
mobieltje opladen en...’ Hulpeloos hief ze haar handen
op. ‘Alles heeft elektriciteit nodig.’ Met haar pump wees
ze in de richting van de tentzakken. ‘Ik haat kamperen.’
‘Je hébt nog nooit gekampeerd!’ zei Nikki.
‘Kom, meiden. We gaan aan boord.’ Opgewekt wees
haar moeder naar een crèmekleurige, overdekte motorboot. ‘De Zeemeeuw’ stond er met zwarte letters op
geschilderd, met daarboven een zeemeeuw met wijd
uitgeslagen vleugels.
‘Ik word zeeziek op een kleine boot,’ zei Jennifer.
‘Er staat anders weinig wind,’ antwoordde haar moeder.
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‘Jij lijkt wel blij te zijn dat ik wegga.’
‘Ik ben gewoon moe. Doodmoe.’
Jennifer zei niets.
Een stevig gebouwde man met een grijs baardje vroeg
naar hun toegangsbewijzen. ‘Welkom. Mijn naam is Jid.
Ik kom van het Eiland en ik ben jullie gids deze week.’
Hij glimlachte, maar Nikki voelde een schokje toen ze
de harde blik in zijn ogen zag.
Haar moeder gaf hem de tickets.
Met gefronst voorhoofd staarde Jid naar Jennifer.
‘Dit toegangsbewijs staat op naam van een man,’ zei hij
streng.
‘Oké, dan ga ik niet...’ begon Jennifer.
Nikki’s moeder viel haar in de rede. ‘Sorry. Mijn man
moest onverwachts een andere leerkracht vervangen.
Hij zit vier dagen in London met zijn klas. Daarom heb
ik mijn nichtje meegenomen.’
Jid keek haar onderzoekend aan. ‘Mevrouw, dan hoort
ze op een wachtlijst, wetenschappers staan te trappelen om mee te mogen en onderzoek te doen.’ Peinzend
streek hij over zijn baardje en staarde in de verte.
Neem haar niet mee. Niet. Niet. Níét! krijste het in
Nikki’s hoofd en ze hoopte dat de man gedachten kon
lezen.
Maar hij knikte. ‘Laat haar dan maar meekomen. Wij
Eilanders houden er sowieso niet van bestudeerd te
worden. De volgende graag.’
‘Heel erg bedankt.’
Nikki ergerde zich aan de overdreven vriendelijke
glimlach van haar moeder.
Een sterk uitziende man hielp Jennifer om haar hutkoffer aan boord krijgen.
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‘Wat heb je allemaal meegenomen?’ vroeg Nikki.
Jennifers wenkbrauwen schoten omhoog tot hooghartige boogjes. ‘Gewoon kleren voor overdag en voor in
de avond, en een paar setjes schoenen.’
‘Een páár setjes?’ vroeg Nikki.
Jennifer haalde haar schouders op. ‘Een stuk of vijf.’
‘Is dat wel genoeg?’
‘Daar twijfel ik over.’ Het sarcasme leek Jennifer te
ontgaan. Ze stapte aan boord en zwaaide lauwtjes naar
haar moeder. ‘Dag mam. Rust maar lekker uit.’
‘Dag Jen.’ Haar moeders stem klonk vermoeid. ‘Fijne
vakantie, Nik. Bedankt hè, Mara! Succes met die meiden.’
‘Komt allemaal goed!’ Nikki’s moeder stak haar duim
omhoog. Achter elkaar liepen ze de ijzeren trap af
naar beneden. Hun voetstappen klonken als naderend
onweer.
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