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Frances deed alsof ze iemand anders was, iemand die geen dochter van de buschauffeur kon zijn. 

In plaats daarvan maakte ze zichzelf wijs dat ze alleen op de wereld was, een meisje op weg naar 

de stad. Bij elk gebaar stelde ze zich voor hoe ze eruitzag: terwijl ze de bladzijde van haar boek 

omsloeg, een bezwete haarlok achter haar oor duwde, haar kin ophief om uit het raam van de bus 

te staren. Maar Frances was niet alleen, en haar vader, die kennelijk het idee had dat ze vandaag 

meereed om hem gezelschap te houden, bleef dolenthousiast van alles naar haar roepen om 

boven het geronk van de motor uit te komen.  

‘Hier kreeg ik in '42 motorpech, Francy.’ Hij wees naar de eindeloze, gele grasvlakte, 

kurkdroog met hier en daar wat koeien en een enkele vervallen schuur, en Frances zuchtte en liet 

beleefd haar boek wat zakken om hem in de achteruitkijkspiegel aan te kunnen kijken. ‘Mijn bus 

zat vol kerels die allemaal op weg waren naar hun opleiding in Fort Bliss. Drie jaar lang heb ik 

elke dag in elke stad twee, drie jongens opgepikt en naar het zuiden gebracht.’ Hij grinnikte bij de 

herinnering. ‘Je gelooft nooit hoeveel ideeën twintig plattelandsjongens hebben over de motor 

van een bus.’  

Frances niet meegerekend waren er vroeg die ochtend in Raton elf passagiers opgestapt en de 

meesten waren ook op weg naar de Fiestas in Santa Fe. Frances' vader had hen een voor een 

joviaal begroet. ‘Prachtige dag, hè.’ ‘Mijn dochter is er ook bij.’ ‘Helemaal tot in Santa Fe? Mijn 

Frances ook.’ Telkens wanneer er een vrouw opstapte – drie keer – nam hij haar reistas in 

ontvangst, liep met haar mee tot aan haar stoel en borg de tas op in het net boven haar hoofd, 

terwijl zij haar handschoenen uitdeed en wat in haar handtas rommelde. Daarna deed hij een 

stapje opzij en drukte zijn lijf tegen de stoelen om de andere passagiers erlangs te laten. Frances 

merkte dat ze uit schaamte wegkeek van zijn trieste, onderdanige vertoon van vriendelijkheid.  

De dag waarop hij motorpech kreeg, moet voor haar vader een leuke dag zijn geweest; hij had 

vast een kick gekregen van het kameraadschap en het mannen-onder-elkaar-gevoel met 

leeftijdsgenoten, al was het maar totdat de brandstofleiding of de verdeelkabel of wat dan ook 

weer was hersteld. Frances zag hem voor zich, twintig jaar jonger, tussen die jongens in uniform, 

grijnzend en enthousiast en met zijn mond vol tanden. Ze voelde een vlaag van medelijden en 

genegenheid opkomen. 

Frances was toen nog niet geboren, maar ze was zich ervan bewust hoe zwaar de oorlogsjaren 

voor hem geweest moesten zijn, met onbekenden die hem van onder tot boven opnamen en zich 

afvroegen waarom hij niet in Europa of ergens op de Stille Oceaan zat. Frances had als kind ook 

zelf de schaamte gevoeld wanneer klasgenootjes vertelden over de diensttijd van hun vaders. Ze 

waren op de meest onwaarschijnlijke plekken geweest, die vaders – Japan en Singapore, Italië, 

Engeland, Frankrijk – en zij hadden thuis aandenkens om dat te bewijzen: vlaggen, medailles, een 

nazihelm, een blikken opwindkonijn uit de broekzak van een verdronken Jap.  

‘Mijn vader was gewetensbezwaarde,’ had Frances op school gezegd toen ze elf was. ‘Wij zijn 

pacifisten.’ Ze had haar schouders opgehaald, verontschuldigend, zelfvoldaan. ‘Wij geloven niet 

in vechten.’ Maar toen haar moeder dat te weten was gekomen, had die haar hard in de bovenarm 

geknepen en mocht Frances dat niet meer zeggen.  

‘Besef jij niet hoe je vader zich zou voelen als hij zou horen dat jij dit soort onzin loopt te 

verkopen? Hij is geen lafaard. Hij heeft een aandoening.’  



De aandoening in kwestie was een hartruis en voor zover Frances kon opmaken, was het 

enige neveneffect dat hij een keer was flauwgevallen op het sportveld van de middelbare school. 

Nu ze bijna volwassen was, maakte Frances haar vader geen verwijten meer vanwege de 

oorlogsjaren, maar ze vond het een tragikomische vaststelling dat haar vader in het leger was 

afgekeurd op zijn zwakke hart, terwijl hij wel geschikt werd bevonden om met een bus vol 

mensen met tachtig kilometer per uur over de snelweg te denderen.  

De passagiers zaten nu, anderhalf uur na vertrek, verspreid in de broeierige bus in te 

dommelen tegen een raam of ze lazen een krant; aan de andere kant van het gangpad zat een 

volslanke vrouw iets met roze acryl te haken. Zelfs met de raampjes omlaag trok er een hete en 

droge luchtstroom door de bus en Frances maakte zich zorgen over haar haar waarin ze 

gisteravond met lapjes stof krullen had gezet. Ze maakte de slappe krullen los van haar bezwete 

nek, schoof wat heen en weer in haar stoel en probeerde zich te concentreren op Tess van de 

D'Urbervilles. De ruwe bekleding prikte door het dunne katoen van haar nieuwe jurk.  

Frances was zestien en popelde van ongeduld. Als het leven van Frances een roman mocht 

worden – zoals Frances het helemaal voor ogen had – dan ging er op de Fiestas eindelijk, ein-de-

lijk, misschien iets gebeuren dat de eerste pagina kon worden.  

Ze zou het weekend doorbrengen bij haar tante en haar nichtje in hun kleine bepleisterde 

huisje op Marcy Street. Vanavond gingen ze naar de verbranding van Zozobra kijken, de enorme 

pop met zijn wijd-opengesperde mond die ritueel wordt verbrand om alle zorgen te verdrijven, 

en daarna zouden ze terugwandelen naar de Plaza voor een lange nacht vol muziek en dans. En 

zaterdag was er de Historical/Hysterical Parade en 's avonds de dansfeestjes in La Fonda en Legion 

Hall met mariachis die helemaal uit Mexico werden aangevoerd. ‘We gaan gewoon uit tot in de 

vroege uurtjes,’ had haar nichtje Nancy haar verzekerd aan de telefoon. ‘Misschien gaan we zelfs 

niet eens naar huis.’ Frances geloofde haar. Tante Lillian was een weduwe die maar al te graag 

opnieuw wilde trouwen, regelmatig een feestje bouwde, zich jeugdig kleedde en laks en toegeeflijk 

was tegenover haar tienerdochter, en juist daarom was het voor Frances zo lastig geweest om 

haar moeder zover te krijgen haar te laten gaan.  

‘Lillian is echt een leeghoofd,’ had haar moeder afgelopen avond nog maar eens over haar 

schoonzus gezegd.  

‘Als je jezelf al niet kunt inhouden als je je man voor je ogen hebt zien doodvallen, dan weet ik 

het ook niet meer. Mannengek, allebei. Dat meisje gaat zichzelf nog in de nesten werken en 

Lillian zal het niet eens merken, omdat ze zelf ook de hele tijd met haar lange wimpers staat te 

lonken.’  

‘Moeder,’ had Frances gezegd met bovenmenselijke verdraagzaamheid, de enige manier 

waarop ze het nog kon opbrengen om tegen haar moeder te spreken. ‘Nancy werkt zich heus niet 

in de nesten.’ Maar Frances geloofde dit eigenlijk niet echt en precies daarom trok ze zo graag 

met Nancy op, ook al was ze dan een jaartje jonger en voelde Frances zich in het bijzijn van haar 

nichtje zo'n saai en braaf meisje van het platteland.  

Frances hoopte ook dat ze een paar beatniks en kunstenaars zou ontmoeten die, zo had 

Nancy haar verteld, in zo'n zwijnenstal leefden dat je er misselijk van werd, en zij vonden dat nog 

leuk ook, ze dachten er zelfs niet aan om er iets beters van te maken. ‘Jakkes,’ zei Nancy. ‘Een 

schilder die een schuur huurt achter het huis van de buurman van mijn vriendin Sally is zo arm 

dat hij zijn schilderijen inruilt voor hondenvoer. Sally zegt dat hij het voer samen met zijn hond 

opeet.’  

Deze types waren Frances om de een of andere reden niet opgevallen bij haar vorige bezoeken 



aan de hoofdstad, maar blijkbaar kwamen zij in drommen naar de Fiestas, stijf van de drugs, en 

ze lapten voortdurend alle regels aan hun laars. Misschien zou zo'n kunstenaar haar wel 

meenemen naar zijn groezelige huis met een matras op de vloer en vragen of hij haar mocht 

schilderen. Frances voelde zich, net zoals Tess, een vat vol emotie, nog niet beïnvloed door ervaring en 

Frances wilde dolgraag onder invloed zijn.  

Met het geld dat ze zuinig bijeen had gespaard met babysitten had ze, bij wijze van 

voorbereiding, een nieuwe roze lippenstift gekocht bij Rexler en deze smaragdgroene jurk met 

een lage, vierkante hals en bijpassende riem bij Barton. Frances vond het jammer dat ze daarnaast 

geen discreet weekendkoffertje had kunnen aanschaffen van poederblauw leer met de reliëfdruk 

van krokodillenhuid, zoals ze had gezien in een advertentie voor gezichtscrème in een van haar 

moeders tijdschriften. Ze had haar kleren dan maar in haar oranje zwemtas gestopt – met 

zonnepatroontje, gênant en kinderachtig en totaal ongepast voor dit weekend.  

‘Francy meisje, heb ik je ooit verteld over die keer toen een vrouw een baby had achtergelaten 

in de bus?’  

Frances vocht tegen een opwelling van ergernis, sloeg haar boek dicht en glimlachte strak en 

berustend naar haar vader in de spiegel. ‘Ja, hoor.’  

Natuurlijk had hij het haar al verteld. Twintig jaar lang had hij, twee keer per dag, steeds 

dezelfde stoffige driehonderd kilometer afgelegd tussen Raton en Santa Fe en hij was niet één 

keer uitgestapt om door de kleurloze hoofdstraten te wandelen van de steden waar hij doorheen 

reed. Dag in dag uit wisselde het landschap steeds weer op dezelfde manier: eerst werd het steeds 

weidser of golvender en groener, dan weer vlakker, van hoogvlakte naar chaparral en bosrijk 

plateau en weer terug, met ongerepte vergezichten en af en toe een kudde antilopen of herten of, 

wat zeldzamer was, elanden. Natuurlijk had hij haar al over de baby verteld.  

‘Dat meen je niet,’ zei de vrouw met het haakwerk. ‘God nog aan toe.’  

‘Yep,’ zei haar vader enthousiast. ‘Ze nam al haar pakjes en dozen mee, maar vergat haar 

baby.’  

Hij vertelde nog maar eens hoe een andere passagier de baby slapend op de stoel had 

gevonden toen ze nog maar net een paar kilometer buiten Maxwell waren, hoe hij vaart had 

geminderd en in een zenuwslopend aantal draaibeurten de bus op de verlaten geasfalteerde 

snelweg had gekeerd en was teruggereden naar het busstation in de stad. Ze vonden de vrouw 

zonder al te veel moeite; het was een klein stadje en de man achter de kassa wees haar aan op een 

bankje voor het station, midden tussen haar bagage.  

Frances kon nog wel begrijpen waarom iemand van een baby af wilde; maar het was een 

raadsel waarom de vrouw het kind had achtergelaten in een bus en niet op een van god en 

iedereen verlaten plek waar niemand het ooit zou vinden. Frances babysitte alleen maar omdat ze 

soms spullen nodig had om iemand anders te worden: mooie kleren, een typemachine, een 

poederblauw koffertje. Maar het belangrijkste was dat Frances Raton voorgoed achter zich moest 

laten. Ze wilde naar de universiteit en haar plek innemen tussen de frisse gezichten van jonge 

mannen en vrouwen aan de universiteit van New Mexico, met haar zwierige rok en met boeken 

tegen haar borst geklemd, haar hoofd geheven en heerlijk hunkerend naar romantiek. Dit was een 

oefenweekend voor de dag waarop ze op deze bus zou stappen om nooit meer terug te keren.  

‘Mijn God,’ zei de vrouw. ‘Ze moet doodongerust zijn geweest.’  

‘Ze beweerde dat het om een vergissing ging en rukte die baby zowat uit mijn armen. Maar ik 

weet niet zeker of ik haar geloofde, ze huilde niet eens of zo. Wie weet heeft ze wel hetzelfde 

trucje uitgehaald in een andere bus.’ Nou ja, het verhaal eindigde toch nog goed: ‘En toen we na 



dat alles aankwamen in Santa Fe was ik maar negen minuutjes te laat.’  

Het was een schitterend verhaal dat door zijn vertelkunst werd verpest: toen hij het voor het 

eerst vertelde bij het avondeten bijvoorbeeld, was het alsof het keren van de bus hem het meest 

interesseerde; hij speelde het na op het tafelkleed en gebruikte daarbij zijn mes als bus.  

Frances bekeek haar vader achter het stuur – zijn ronde, hangende schouders en de stoppeltjes 

in zijn nek. Hij hield het grote stuur met beide handen vast alsof het een braadslee was. Vroeger 

was hij een gefrustreerde man – bulderbast en billenkoek. Maar hij werd milder naarmate Frances 

ouder werd. Tegenwoordig wilde hij graag bij haar zijn met zijn slappe, sentimentele gezeur, wat 

haar tegelijkertijd ontroerde en ergerde.  

‘Echt jammer dat ik niet met je mee kan,’ riep haar vader. ‘Naar de Fiestas. Ik zou het leuk 

hebben gevonden om Lillian te zien en om bij jullie te zijn.’  

Frances hield haar ogen op haar boek gericht en deed alsof ze hem niet had gehoord. Het 

plotse gevoel van macht dat dit haar gaf, joeg tintelingen door haar lijf.  

‘Moet je nou eens kijken,’ probeerde hij opnieuw en hij veegde met zijn hand over de voorruit. 

‘Zo'n uitzicht heb je niet op een kantoortje, Francy.’  

‘Papa, ik moet wat lezen. Het is voor school.’ Ze hield haar boek omhoog in de spiegel en 

zuchtte theatraal. ‘Ik ga wel achterin  zitten. Praten jullie twee maar rustig verder.’  

‘Slimme meid, hoor, dat meisje van mij,’ zei haar vader tegen de vrouw met het haakwerk, 

maar Frances hoorde de pijn in zijn stem.  

Ze stond op, tilde haar tas uit het net en scheurde daarbij haar jurk ter hoogte van haar oksel. 

Op haar nieuwe plek bekeek ze de scheur. ‘Verdomme,’ mompelde ze en ze zocht in haar 

zwemtas naar haar vestje. Haar vader, met opgetrokken schouders voor in de bus, deed er het 

zwijgen toe. Hij moest maar wennen aan haar afwezigheid, zo redeneerde Frances, want 

binnenkort ging ze naar de universiteit en wat moest hij dan? Ze zou lief tegen hem doen als ze 

van de bus stapte in Santa Fe. Ze zou zeggen dat ze van hem hield. Frances trok haar vest aan, 

kreeg het ineens warm, leunde achterover en sloeg haar boek open.  

 

 

In Wagon Mound stapten drie mensen op. Een slanke vrouw met rode wangen in een grijs-

gestippelde zomerjurk ging aan de andere kant van het gangpad naast Frances zitten en een man 

die met zijn lunchzakje zwierde, ging voor haar zitten. Hij glimlachte vanonder een borstelige 

rupsachtige snor. Frances voelde dat hij haar bekeek en staarde uit het raam naar de weg die 

onder haar vervaagde. Ze stelde zich voor hoe ze eruitzag: haar opkomende blos, wimpers 

neergeslagen tegen haar wangen.  

‘Pfiew. Wat is het heet, zeg.’ De slanke vrouw zette haar strohoed af en daarmee kwam haar 

haar, dat in een knotje zat, los en viel in sprietige, vochtige slierten langs haar gezicht. Ze pakte 

een potlood en een boek met kruiswoordraadsels uit haar handtas en ging aan de slag.  

Al die tijd nam Frances de man aan de rand van haar blikveld op. Hij zat schuin en leunde met 

z'n rug tegen het raam. Hij keek over de rugleuning naar Frances. Bruin geruit pak en een zwarte 

veterdas die strak onder zijn kraag was vastgebonden. Hij was een jaar of dertig. Zijn haar was 

een beetje lang met een scheiding in het midden.  

‘Hé.’ Hij stak zijn smalle hand naar haar uit en tikte haar boek aan. ‘Mooie meisjes horen te 

glimlachen.’  

Frances kreeg van iedereen steeds te horen dat ze moest glimlachen; blijkbaar had ze van 

nature een strakke en pruilerige gezichtsuitdrukking. ‘Nou, een echte schoonheid ben je niet,’ had 



haar moeder haar deze zomer bedachtzaam gezegd. ‘Maar het kan ermee door, als je maar 

glimlacht.’ De implicatie dat Frances vrolijk moest overkomen om anderen te plezieren irriteerde 

haar. Wie dacht deze man – deze absurd opgedirkte stalknecht – wel dat hij was? Maar hij had 

wel gezegd dat ze mooi was, dus dat was toch al iets. Ze trok een wenkbrauw op en hoopte dat 

het minachtend en statig overkwam. ‘Als ik zin had om te glimlachen’, zei ze, ‘dan deed ik dat 

wel.’  

Hij lachte, niet onaardig. De man had een klamme knoflookadem, van een reusachtig ontbijt 

in een broeierige boerenkeuken, stelde Frances zich voor. Vettige gele eieren, bonen en dikke, 

opengebarsten, aangebrande worsten. Francis werd misselijk van de gedachte en ze draaide haar 

hoofd van hem weg.  

‘Word je niet ziek als je zo zit te lezen?’  

Frances schudde haar hoofd. Ze voelde niet de minste behoefte om met deze man te praten. 

Ze ging echt niet met deze man praten. Maar haar niet mis te verstane, onbeleefde stilzwijgen 

bleef tussen hen hangen. ‘Nee,’ zei ze uiteindelijk. ‘Ik word nooit reisziek.’  

‘Wat een geluk. Ik zat bij de marine en er ging geen dag voorbij of ik was zeeziek.’  

‘Nou’, zei Frances, ‘zo achterover leunen zal ook niet helpen.’ Onbelééfd, zo noemde haar 

moeder haar; Frances verkoos pittig.  

‘Wat lees je?’  

Wat zou hij nou in godsnaam weten over Thomas Hardy? Frances liet enigszins hooghartig de 

omslag zien.  

‘Dus jij bent een bijdehandje,’ zei de man. ‘Hé.’  

Frances was die zomer schoorvoetend begonnen in Tess van de D'Urbervilles en ze was trots dat 

ze al zo ver was gekomen. Meer nog dan van het verhaal genoot Frances van het beeld dat ze had 

van zichzelf terwijl ze aan het lezen was in dit dikke boek met zijn onheilspellende en exotisch 

klinkende titel. Het was een accessoire, precies het boek dat een meisje met een poederblauw 

koffertje hoort te lezen. En blijkbaar miste het accessoire zijn uitwerking niet.  

De kerel stak een sigaretje op, blies de rook uit en bleef haar aankijken. ‘Ik ben niet zo'n 

fervente lezer. Ik schilder.’  

Frances' gezicht klaarde op en ze legde het boek in haar schoot. ‘Echt? Wat schilder je? 

Modellen?’ Ze kreeg een kleur.  

‘Naaktmodellen, bedoel je? Want dat is wat je wilt vragen, toch?’  

Frances kreeg nog meer kleur. Ze ontkende niet.  

Hij moest lachen. ‘Ik zou zeggen dat ik meer een action painter ben.’ Hij krabde met een vinger 

aan zijn snor, bleef haar aankijken en nam nog een trekje van zijn sigaret. 


