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Weg

Carla hoorde de auto al aankomen voordat hij bo-
ven aan de helling was verschenen die ze hier een 
heuvel noemden. Dat is d’r, dacht ze. Mevrouw Ja-
mieson – Sylvia – terug van haar vakantie in Grie-
kenland. Vanuit de deuropening van de schuur – 
maar zo dat ze enigszins aan het oog onttrokken 
was – hield ze de weg in de gaten waar mevrouw Ja-
mieson zou moeten langskomen, omdat haar huis 
ongeveer achthonderd meter verder aan de weg lag 
dan dat van Clark en Carla.

Als het iemand was die op het punt stond hun 
hek binnen te draaien, had hij nu al vaart gemin-
derd. Maar Carla bleef hopen. Laat het haar niet 
zijn.

Ze was het wel. Mevrouw Jamieson draaide één 
keer snel haar hoofd om – ze had alle aandacht no-
dig om haar auto langs de voren en plassen te ma-
noeuvreren die zich door de regen in het grind ge-
vormd hadden – maar ze lichtte geen hand van het 
stuur om te wuiven, ze had Carla niet gezien. Carla 
ving een glimp op van een gebruinde arm, bloot 
tot aan de schouder, haar dat lichter was geworden, 
meer wit nu dan zilverblond, en een uitdrukking 
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die vastberaden en geërgerd en geamuseerd over 
die ergernis was; precies zoals mevrouw Jamie-
son zou kijken als ze met zo’n weg geconfronteerd 
werd. Toen ze omkeek, lichtte er even iets op op 
haar gezicht – iets onderzoekends, iets hoopvols – 
waardoor Carla achteruitdeinsde.

Zo.
Misschien wist Clark het nog niet. Als hij achter 

de computer zat, zou zijn rug naar het raam en de 
weg gekeerd zijn.

Maar het zou kunnen dat mevrouw Jamieson 
nog een keer op pad moest. Op weg van het vlieg-
veld naar huis was ze misschien niet voor bood-
schappen gestopt; niet voordat ze eerst thuis was 
geweest en precies wist wat ze nodig had. Clark zou 
haar dan kunnen zien. En als het eenmaal donker 
was, zou er licht in haar huis te zien zijn. Maar het 
was juli en het werd pas laat donker. Ze was mis-
schien wel zo moe dat ze het licht niet eens zou 
aandoen, ze zou misschien vroeg naar bed gaan.

Aan de andere kant zou ze ook kunnen bellen. 
Over een paar minuten al.

Dit was een zomer van regen en nog eens regen. Het 
was het eerste wat je ’s morgens hoorde, keihard op 
het dak van de mobiele woning. De paden waren 
in een modderbrij veranderd, het lange gras was 
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kletsnat, de bladeren boven je hoofd lieten geregeld 
een stortbad op je neerkomen, zelfs op momenten 
dat er geen echte plensbui uit de lucht kwam val-
len en de wolken leken weg te trekken. Elke keer 
als ze naar buiten ging, droeg Carla een grote oude 
Australische vilthoed met een brede rand en stopte 
haar lange dikke vlecht in haar blouse.

Er kwam nu niemand om paard te rijden, ook al 
hadden Clark en Carla op alle campings en in res-
taurants en op het mededelingenbord van het toe-
ristenbureau en op iedere andere plek die ze maar 
hadden kunnen bedenken affiches opgehangen. Er 
kwamen alleen maar een paar leerlingen en dat wa-
ren vaste klanten, niet de groepen schoolkinderen 
op vakantie, de volle bussen uit de zomerkampen, 
die hun de vorige zomer draaiende gehouden had-
den. En zelfs de vaste klanten op wie ze rekenden 
bleven nu weg om op vakantie te gaan, of zegden 
hun lessen eenvoudig af omdat het weer zo ont-
moedigend was. Als ze te laat belden, bracht Clark 
hun de tijd toch in rekening. Enkelen hadden daar-
over geklaagd en waren er helemaal mee gestopt.

Er kwam nog steeds een klein bedrag binnen 
van de drie paarden die bij hen op stal stonden. Die 
drie, en de vier van henzelf, waren nu buiten in het 
weiland, waar ze onder de bomen aan het grazen 
waren. Ze leken geen zin te hebben om het feit op te 
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merken dat het nu even niet regende, zoals ’s mid-
dags vaak een tijdje het geval was. Net lang genoeg 
om weer hoop te krijgen, terwijl de wolken steeds 
witter en kleiner werden en een diffuus licht door-
lieten dat nooit in echte zonneschijn veranderde en 
meestal voor het avondeten verdwenen was.

Carla was klaar met het uitmesten van de stal. 
Ze had de tijd genomen; ze hield van het ritme van 
haar vaste karweitjes, van de hoge ruimte onder 
het staldak, de geuren. Nu liep ze naar de piste om 
te zien hoe droog de grond was, voor het geval de 
leerling van vijf uur zou komen.

Het had meestal gestaag en niet bijzonder hard 
geregend en er had geen wind gestaan, maar vo-
rige week was het plotseling gaan waaien en was 
er een rukwind door de boomtoppen gegaan met 
een verblindende, bijna horizontale regen. Binnen 
een kwartier was de storm alweer overgetrokken, 
maar de weg lag bezaaid met takken, de elektrici-
teit was uitgevallen en er was een groot stuk plastic 
van het dak boven de piste losgescheurd. Er had 
een plas gelegen zo groot als een meer aan die kant 
van de baan en Clark was tot na het donker bezig 
geweest om een geul te graven, zodat het water kon 
weglopen.

Het dak was nog niet gerepareerd. Clark had 
ijzerdraad over de hele breedte gespannen om te 
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voorkomen dat de paarden in de modder terecht-
kwamen en Carla had een kortere baan afgezet.

Clark zocht op dit moment op internet naar een 
adres waar je dakmateriaal kon kopen. Een slope-
rij, met prijzen die ze konden betalen, of iemand 
die zoiets tweedehands probeerde kwijt te raken. 
Hij wilde niet naar de stad, naar de bouwmateriaal-
handel van Hy en Robert Buckley, die hij ‘De Twee 
Afzetters’ noemde, omdat hij ze veel geld schuldig 
was en ruzie met ze had gemaakt.

Clark kreeg niet alleen ruzie met mensen die hij 
geld schuldig was. Zijn vriendelijkheid, waardoor 
hij in het begin zo innemend was, kon plotseling 
omslaan. Er waren winkels waar hij niet naar bin-
nen wilde, waar hij Carla altijd heen stuurde, om-
dat hij er ruzie had gehad. De apotheek was daar 
een voorbeeld van. Een oude vrouw was voorge-
drongen, dat wil zeggen, ze was nog iets gaan halen 
dat ze vergeten was en toen ze weer terugkwam 
was ze voor hem gaan staan, in plaats van achter 
aan de rij. Hij had zich beklaagd en de caissière 
had tegen hem gezegd: ‘Ze heeft longemfyseem’, en 
toen had Clark gezegd: ‘O ja? En ik heb aambeien’, 
en de manager was erbij geroepen en had gezegd 
dat dit nergens voor nodig was geweest. En in het 
restaurant aan de snelweg hadden ze hem de gead-
verteerde ontbijtkorting niet willen geven omdat 
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het al elf uur ’s morgens was geweest en Clark had 
geprotesteerd en had toen zijn bekertje afhaalkof-
fie op de grond laten vallen, dat, zo zei men, op een 
haar na een kind in een wandelwagentje had ge-
mist. Hij had gezegd dat het kind meters bij hem 
vandaan zat en dat hij het bekertje had laten val-
len omdat men hem geen houdertje had gegeven. 
Zij hadden gezegd dat hij niet om een houdertje 
had gevraagd. Hij had gezegd dat hij zoiets niet zou 
hoeven te vragen.

‘Je laat je gaan’, had Carla gezegd.
‘Dat doen mannen nu eenmaal.’
Ze had niets tegen hem gezegd over zijn ruzie 

met Joy Tucker. Joy Tucker was de bibliothecaresse 
uit de stad die haar paard bij hen had staan. Het 
paard was een temperamentvolle kleine roodbrui-
ne merrie die Lizzie heette en wanneer Joy Tucker 
in een grappige bui was noemde ze haar Lizzie Bor-
den. Ze was gisteren in een allesbehalve grappige 
bui aan komen rijden en had geklaagd dat het dak 
nog niet gerepareerd was en dat Lizzie er ellendig 
uitzag en misschien wel kougevat had.

Er was in feite niets aan de hand met Lizzie. 
Clark had – voor zijn doen – geprobeerd verzoe-
nend te doen. Maar toen was het Joy Tucker ge-
weest die driftig geworden was en die had gezegd 
dat hun manege een aanfluiting was en dat Lizzie 
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beter verdiende en toen had Clark gezegd: ‘Je doet 
maar.’ Joy had Lizzie niet – of nog niet – wegge-
haald, zoals Carla verwachtte. Maar Clark, die 
eerst dol op de kleine merrie was geweest, had niets 
meer met haar te maken willen hebben. Het gevolg 
was dat Lizzie zich gekwetst voelde en nukkig deed 
wanneer je haar liet lopen en vreselijk begon te 
schoppen wanneer haar hoeven schoongekrabd 
moesten worden, iets wat ze dagelijks deden om 
schimmelziekte tegen te gaan. Carla moest oplet-
ten dat Lizzie haar niet beet.

Maar het ergste vond Carla de afwezigheid van 
Flora, het kleine witte geitje dat de paarden in de 
stal en in het weiland gezelschap hield. Er was al 
in twee dagen geen spoor van haar te zien geweest. 
Carla was bang dat wilde honden of coyotes haar 
te pakken gekregen hadden of misschien wel een 
beer.

Ze had vannacht over Flora gedroomd en de 
nacht daarvoor ook. In de eerste droom was Flora 
naar het bed toe gekomen met een rode appel in 
haar bek, maar in de tweede droom – vannacht 
– was ze weggerend toen ze Carla zag aankomen. 
Ze leek haar poot bezeerd te hebben maar was 
toch weggerend. Ze had Carla naar een prikkel-
draadversperring gevoerd, zoals je misschien in 
oorlogsgebied zou zien en toen was ze – Flora – 
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erdoorheen geglipt, ondanks haar zere pootje, er 
gewoon als een witte paling doorheen geglibberd 
en verdwenen.

De paarden hadden gezien dat Carla naar de 
piste was gelopen en waren allemaal naar het hek 
gekomen – terwijl ze er, ondanks hun Nieuw-Zee-
landse dekens, doorweekt uitzagen – zodat ze als 
ze weer terugliep aandacht aan ze zou besteden. Ze 
praatte zachtjes tegen ze en verontschuldigde zich 
dat ze met lege handen was gekomen. Ze streelde 
hun halzen en wreef over hun neuzen en vroeg of 
ze iets over Flora wisten.

Grace en Juniper snoven en wreven zich tegen 
haar aan alsof ze de naam herkenden en haar be-
zorgdheid deelden, maar toen drong Lizzie zich 
tussen hen in en duwde de kop van Grace bij Car-
la’s strelende hand vandaan. Ze beet voor alle ze-
kerheid ook nog in de hand en Carla moest haar 
een tijdje de les lezen.

Drie jaar geleden had Carla nog nooit echt naar 
een mobiele woning gekeken. Ze noemde ze ook 
niet zo. Net als haar ouders zou ze de term ‘mobiele 
woning’ pretentieus gevonden hebben. Sommige 
mensen woonden in stacaravans en daarmee hield 
het op. Als je één stacaravan had gezien, had je ze 
allemaal gezien. Toen Carla hier was komen wo-


