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Er knaagde iets. Ik begreep niet waarom, want ik had alles wat ik ooit gewild 

had. Het reclamebureau dat Adriaan en ik samen hadden opgebouwd, was zeer 

succesvol. We reisden met klanten de hele wereld over en verbleven in de 

duurste hotels. We kregen een uitnodiging voor elk feestje dat ertoe deed en 

dronken meer champagne dan water.  

Het was laat geworden vannacht. Adriaan had nauwelijks geslapen en was om 

06.00 uur vertrokken voor de begeleiding van een fotoshoot op Ibiza.  

Het was zaterdag. Vaak werkten we in de weekenden allebei door, maar dit 

kon Adriaan wel alleen af. Voor het eerst sinds maanden had ik een heel 

weekend vrij.   

Adriaan was zachtjes vertrokken. Ik had alleen de lichte klik van de voordeur 

gehoord. Verder had ik niks gemerkt want we hadden sinds een jaar onze eigen 

slaapkamers. Het huis was groot genoeg en omdat we vaak voor verschillende 

klanten op rare tijden over de hele wereld reisden, leek het handiger om eigen 

kamers te hebben. In bed spatten de vonken er niet meer vanaf en we waren 

beiden tot de conclusie gekomen dat onze vriendschap en een goede zakelijke 

samenwerking belangrijker waren dan de liefde. We hadden besloten elkaar 

vrij te laten. Niet dat deze beslissing veel verschil maakte want tijd voor een 

andere relatie hadden we toch niet.  

Meestal sliep ik door als Adriaan het huis verliet, maar nu was ik wakker en ik 

kon de slaap niet meer vatten.  

Rationeel gezien was alles prima in orde, maar er was iets wat al heel lang aan 

me knaagde als een boktor in een oude balk. Aan de buitenkant zie je niks 

bijzonders totdat ineens het hele huis instort. Dat gevoel, ik haatte het, vooral 

omdat ik het niet kon verklaren. Het gebeurde altijd als ik alleen thuis was en 

het nog stil was om me heen. 

Het was pas zeven uur. Ik stond op en nam een kop koffie. Ik moest iets gaan 

doen, dan zou ik me vast beter voelen.  

Ik liep naar het raam en keek over de Keizersgracht. Ik had twee hele dagen vrij 

en ik kon doen wat ik wilde. Ik liep naar de boekenkast en keek naar de boeken 

die ik ooit had gekocht, maar nog niet had gelezen. Mijn oog viel op het boek 

Opgeruimd! van Marie Kondo. Mijn vriendinnen raakten er niet over 

uitgepraat. Ik sloeg het boek open en las dat de meeste mensen te veel spullen 



 

hebben en dat je gelukkiger wordt als je alles weggooit waar je niet echt blij 

van wordt.  

Zou dat het zijn? dacht ik. Zou ik gewoon te veel spullen hebben? Zou radicaal 

opruimen helpen om van dat knagende gevoel af te komen?  

Ik trok mijn kast open en ging aan de slag.  

Ik keek kritisch naar mijn kleding. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat daar 

niks mis mee was, op twee lingeriesetjes na die ik in een optimistische bui veel 

te klein gekocht had. Maat 36 zou me echt nooit gaan passen want ik hield te 

veel van lekker eten. De lingerie verdween in de vuilniszak. Ik zag dat de 

prijskaartjes er nog aan zaten. In mijn andere kast vond ik nog drie paar 

schoenen die weg konden omdat ze knelden en een leren tas die nog wel mooi 

was, maar leeg al zwaar aanvoelde. Ook die verdwenen in de vuilniszak en daar 

bleef het bij. Ik zou de zak later wel afgeven bij de kringloopwinkel. 

Ik pakte het boek weer op en bladerde naar het volgende hoofdstuk. Ook 

overbodige dingen in huis, zorgden voor een onrustig gevoel, volgens Kondo.  

Ik keek naar mijn strak ingerichte, moderne kamer. Toen we gingen 

samenwonen in dit huis waren de meeste van mijn spullen de drempel al niet 

over gekomen omdat Adriaan ze had bestempeld als stofnesten. Ik had niet 

geprotesteerd want bij de kunstobjecten en meubels die Adriaan mee had 

gebracht voor de inrichting van ons huis, staken mijn persoonlijke spulletjes 

armzalig af.  

Omdat we zo hard werkten en we zakenrelaties ook thuis ontvingen, was de 

scheidslijn tussen privé en zakelijk heel dun geworden. Vanwege onze stijgende 

bekendheid, werden we regelmatig thuis geïnterviewd en ons huis was laatst 

nog gefotografeerd voor een woonmagazine. Daarvoor waren ook de foto’s van 

mijn familie en de paar gezellige frutsels die ik wel had willen behouden, door 

Adriaan uit de woonkamer verwijderd. Er was gisteren schoongemaakt en op 

een paar lege champagne glazen na zag alles er keurig uit.  

Ik zag niks wat ik nog kon weggooien en voelde me teleurgesteld. Marie Kondo 

was er niet in geslaagd mij het geluksgevoel te bezorgen dat me beloofd was bij 

het lezen van de flaptekst. Leegheid en netheid is geen garantie voor geluk, 

dacht ik. 

Ik wilde het boek terugzetten in de kast, tot ik bedacht dat ik net had geleerd 

dat je dingen waar je niet blij van wordt, beter kunt weggooien.  

Marie Kondo’s Opgeruimd! verdween in de vuilniszak. Ik voelde me inderdaad 

ietsje beter.   

Ik keek weer naar buiten. Het was net negen uur geweest. De zon was gaan 

schijnen en er voeren al een paar bootjes op de gracht. Ik zag dat een kleine 



 

sloep op een haar na geraakt werd door een rondvaartboot. Beroepsvaart gaat 

voor pleziervaart, dacht ik. Rondvaartboten remmen nergens voor. Ik dacht aan 

mijn jeugd in Friesland. Wat een ruimte had ik daar gehad en wat een verschil 

met het drukke Amsterdam.  

Ineens wist ik wat ik wilde. Ik belde mijn oudere zus Marieke. Zij had de 

boerderij van mijn ouders overgenomen in Earnewâld. Er hoorden een paar 

kleine eilandjes bij en daar stonden twee rietgedekte vakantiehuisjes op. Ik had 

ze allebei geërfd na het overlijden van mijn vader. Marieke verhuurde ze voor 

mij aan toeristen.  

‘Hoe gaat het met de verbouwing?’ vroeg ik aan Marieke. Ze hadden een paar 

slaapkamers in de boerderij doorgebroken en wilden bij elke slaapkamer ook 

een badkamer. 

‘Ik ben blij dat Sytse alleen de bovenverdieping aan het verbouwen is,’ zei 

Marieke. ‘Het wordt echt mooi, maar ik zal blij zijn als het af is. Gelukkig blijft 

alles beneden zoals het was.’ 

’Weet jij of één van de eilandhuisjes vrij is dit weekend?’ vroeg ik.  

‘De Kievit is vrij, de Grutto is verhuurd,’ zei Marieke. ‘Hoezo?’  

‘Ik moet er even uit,’ zei ik. ‘Adriaan is naar Ibiza en ik heb frisse lucht nodig.’  

‘Leuk!’ zei Marieke. ‘Het is lang geleden dat je hier was.’  

‘Veel te lang,’ zei ik. ‘Sorry, het was druk.’ 

‘Kom maar snel hierheen,’ zei Marieke. ‘Neem een truitje mee. De zon schijnt 

wel, maar op het water is het misschien fris. Fijn om je straks te zien.’  

‘Prima, ’zei ik. ‘Ik kom met de Jeep. Je ziet me wel verschijnen.’ 

‘Rijd voorzichtig,’ zei Marieke en ze hing op. 

Ik pakte een cashmere truitje uit de kast en trok het aan. Cashmere was altijd 

goed. Het was de enige wol die lekker zacht was op mijn huid en ik had het er 

nooit te koud of te warm in. Ik pakte mijn tas in en trok een paar gympen aan. 

Ik zette mijn zonnebril op en liep naar buiten. Het was druk, zelfs voor een 

zaterdag.  

Mijn auto stond in een garage om de hoek. Ik had hem al een tijdje niet 

gebruikt. In Amsterdam deed ik alles met de metro en voor Schiphol nam ik de 

trein. Maar ik hield van mijn oude Willys Jeep die ik, na het overlijden van mijn 

vader, had meegenomen uit Friesland. Hij was piekfijn in orde.  

Adriaan begreep niet waarom ik de oldtimer nog steeds had. Hij vond hem 

oncomfortabel, traag en luidruchtig. Hij weigerde erin te zitten. Zelf reed hij in 

een Tesla. Dat was een mooie auto, maar het probleem van de bijna 

aanrijdingen die hij steeds had met voetgangers en fietsers die hem niet 

hoorden aankomen, had ik met mijn auto gelukkig niet. Dat was overigens ook 



 

het enige voordeel van de oude Jeep boven de Tesla, waar Adriaan nog geen 

tegenargument op had kunnen verzinnen.  

Ik liep de particuliere garage in en groette Piet, de gepensioneerde beheerder. 

Hij hield een oogje in het zeil op de paar auto’s die hier gestald stonden. 

‘Ga je de Willys weer eens uitlaten?’ vroeg hij lachend.  

Ik knikte. ‘Ja, en mezelf ook,’ zei ik. 

‘Mooi weer om te rijden,’ zei de beheerder. ‘Lekker de wind in je haren.’ 

‘Jij snapt het,’ zei ik. Ik startte de auto en genoot van het lage brommende 

geluid. Ik zwaaide naar Piet en reed de garage uit. Voor de weg naar mijn 

geboortedorp had ik geen navigatie nodig. Ik zou wel even onderweg zijn, want 

de Willys kon de snelweg niet op. Het rijden op de binnendoor weggetjes was 

ook een deel van de lol en ik had de tijd.  

Rond één uur parkeerde ik de Willys voor de boerderij van mijn zus. De 

boerderij lag aan het water en er zat veel grond bij. Ik zag een paar Friese 

merries met veulens in de wei. Het erf was goed onderhouden en overal 

bloeiden witte en blauwe hortensia’s. Aan een grote eik hing een schommel en 

ik dacht met weemoed terug aan mijn jeugd.  

Naast de auto’s van mijn zus en zwager stond een Jeep. Het was een oud 

model, maar veel nieuwer dan mijn Willys en het onderstel was niet origineel. 

Hij had grotere banden en zat onder de modder. Ik had de auto nooit eerder 

gezien. 

Ik liep de keuken in en omhelsde Marieke. Haar zesjarige dochtertje Myrthe zat 

aan tafel te kleuren. Toen ze me zag, sprong ze op en sloeg haar armpjes om 

me heen. Ze trok de tekening van de tafel en gaf hem aan mij. Het was de 

boerderij met vier poppetjes, eentje stond op zolder. ‘Dat ben jij, en dat zijn 

papa, mama en ik,’ wees ze. ‘Als de verbouwing boven af is, kun je bij ons 

boven komen wonen.’ 

‘Wat lief,’ zei ik. ‘Dank je wel. Waar is papa?’ 

‘Hij is buiten met een meneer,’ zei Myrthe. ‘Hij zal zo wel komen.’ Ze pakte een 

nieuw vel papier en ging weer tekenen. 

Marieke gebaarde dat ik moest gaan zitten en zette een kop thee voor me 

neer. ’Sytse komt er zo aan,’ zei ze. We hebben een nieuwe dierenarts. Het is 

een aardige vent. Het is een Fries, maar hij heeft de afgelopen jaren in Afrika 

gewoond. Hij heeft nog geen huis hier, dus hij huurt vanaf vandaag het kleine 

eilandhuis. Hij is net aangekomen. Sytse is even met hem in gesprek over een 

van de merries.’ 

‘Is die modderige Jeep van de dierenarts?’ vroeg ik.  



 

Marieke knikte. ‘Hij heeft vanochtend geholpen een koe uit een sloot te halen.’ 

Ze ging zitten. ‘Vertel eens, hoe gaat het?’ 

‘Prima,’ zei ik. ‘Gisteren weer een grote klant binnengehaald, dus ik mag niet 

klagen.’ 

‘En verder?’ vroeg ze. ‘Hoe gaat het met jou en Adriaan en hoe bevalt het 

huis?’ 

‘Het huis is prachtig,’ zei ik. ‘Vorige week stond het nog in een woonmagazine.’ 

‘Ik zag het,’ zei Marieke. Ik heb het tijdschrift direct gekocht toen je het me 

vertelde, maar ik wist niet zeker of dit wel jouw huis was. Ik bedoel, je naam 

stond wel in het artikel, maar ik zag helemaal geen spullen die ik herkende.’ 

‘Adriaan heeft het huis ingericht,’ zei ik. ‘Hij houdt niet van frutsels, dat vindt 

hij stofnesten.’ 

‘Ah zo,’ zei Marieke. Ik zag dat ze moeite had om haar mening voor zich te 

houden. Ze zweeg en frunnikte aan een rol koekjes. 

‘Je vindt het niks,’ zei ik. ‘Ik zie het aan je gezicht.’ 

‘Ik heb gewoon een andere smaak,’ zei Marieke, ‘en ik dacht dat jij die ook 

had.’ 

Ik keek rond in de woonkeuken. Het contrast met mijn huis had inderdaad niet 

groter kunnen zijn. Tijdschriften, rieten manden, grote vazen met wilde 

bloemen en comfortabele versleten kussens op de houten banken bij de 

eettafel. De lamp erboven was gemaakt van een paar oude visfuiken. Het 

aanrecht was van hout met ingelegde oude tegeltjes. Erop stond een grote 

weegschaal en een antieke snijmachine uit de slagerij van mijn opa. Ik kreeg 

een warm gevoel. Alles in deze keuken riep herinneringen op. Goede 

herinneringen, want ik was in dit huis opgegroeid en had hier een heerlijke 

jeugd gehad. Na het overlijden van mijn vader had Marieke het huis 

overgenomen en ze had weinig veranderd. ‘Wat goed is, moet je goed laten,’ 

zei ze altijd. 

‘Ik vind dit heel gezellig, maar het zou in Amsterdam niet passen,’ antwoordde 

ik.  

‘Misschien niet,’ zei Marieke, ‘maar ik zag nu wel heel weinig van jou terug in 

jouw huis. Ik hoop dat dit alleen was voor de foto en dat je je persoonlijke 

spulletjes daarna weer snel hebt teruggezet want dit leek net een hotelkamer 

of een vergaderruimte. Mooi maar koud. Hoe gaat het met Adriaan?’ 

Ik was blij dat we op en ander onderwerp overgingen. ‘Met Adriaan gaat het 

goed,’ zei ik. ‘Hij is nu op Ibiza.’ 

De deur ging open en mijn zwager Sytse kwam binnen. Hij begroette mij 

hartelijk. Achter hem liep de nieuwe dierenarts. Hij was groot en niet veel 



 

ouder dan ik. Hij had een zongebruind gezicht met opmerkelijke blauwe ogen. 

Zij blonde haar zag er verwaaid uit. Hij gaf me een hand die ruw aanvoelde van 

het harde werken. Heel anders dan de zachte handen van Adriaan. Zijn ogen 

hielden mijn blik een moment vast. 

Het was verwarrend.  

Ik wist even niks te zeggen.  

‘Tjeerd Wieringa,’ zei hij. ‘En jij bent?’ 

‘Elise Dijkstra,’ zei ik, ‘maar iedereen hier noemt me ‘Lizzy.’ 

‘Jullie zijn dit weekend buren,’ zei Marieke, ‘want Tjeerd heeft het andere 

eilandhuisje gehuurd. Misschien kun jij hem even wegwijs maken in het dorp.’ 

Myrthe keek op van haar tekening. ‘Eet jij vanavond mee?’ vroeg ze aan mij. Ze 

pakte mijn hand en keek me smekend aan. ‘Maak je dan pasta met Freddie 

saus voor mij? Ik kan je wel helpen hoor,’ zei ze snel. 

Ik lachte. Ik hield van koken, maar deed het bijna nooit meer. ‘Prima,’ zei ik. ‘Ik 

maak pasta met Freddie saus voor jullie allemaal.’  

‘Misschien wil Tjeerd ook mee eten,’ zei Sytse. Hij keek hem vragend aan. 

‘Ik ben erg benieuwd wat Freddie saus is,’ zei Tjeerd, ‘en als het geen moeite is, 

laat ik me graag verrassen.’ 

Ik pakte mijn tas en stond op. ‘Dan ga ik nu even boodschappen doen.’ Ik keek 

Tjeerd aan. ‘Als ik met jou mee kan rijden het dorp in, dan wijs ik je de 

supermarkt, de haven en het tankstation. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Ik 

haal daarna de sloep op uit de haven en vaar daarna terug hier naar toe.’  

‘Als je toch naar de haven gaat, kun je Tjeerd misschien ook wijzen waar “de 

Vrijheid” ligt. De zeilen zitten erop en ik heb de buitenboordmotor volgetankt, 

dus dat hoef je niet meer te doen,’ zei Sytse. Hij keek naar Tjeerd. ‘Als je niet 

meer wilt zeilen, kun je de boot omruilen met de sloep van Lizzy.’  

Tjeerd knikte. ‘Prima,’ zei hij.  

We liepen naar buiten en ik wilde naast Tjeerd in de Jeep stappen. Hij opende 

het portier. De Jeep was niet erg schoon van binnen. Tjeerd keek bedenkelijk 

naar mijn kleding. ‘Sorry,’ zei hij en hij schoof een zak met een hamer en ander 

gereedschap snel van de bijrijdersstoel. ‘Ik heb vanochtend even de omheining 

van het weiland gerepareerd waar die koe in de sloot was beland. Ik rekende 

niet op vrouwelijk bezoek.’ 

‘Geen probleem,’ zei ik en ik stapte in.  

Het dorp was niet ver weg. 

‘Je kunt daar parkeren.’ Ik wees naar de grote parkeerplaats bij de haven. 

Tjeerd vond een plek en we stapten uit. 



 

‘Daar rechts is de doorsteek naar de haven,’ zei ik. Laten we daar maar eerst 

naar toe gaan, dan wijs ik je de boot. De boot was snel gevonden en Tjeerd had 

weinig uitleg nodig. Ik gaf hem een kaart waarop ik de route naar het 

eilandhuis markeerde. ‘Als je met de boot naar het dorp gaat, kun je ook 

aanleggen bij de boodschappensteiger,’ zei ik. ‘Dan hoef je niet helemaal de 

haven in.’ 

‘Handig,’ zei Tjeerd en we liepen terug over de dijk. ‘Daar rechts kun je tanken,’ 

zei ik en ik wees naar het kleine benzinestation aan het water. ‘En hier is de 

supermarkt.’  

We liepen de kleine supermarkt in waar we begroet werden door de 

eigenaresse. ‘Hallo Lizzy, wat fijn je weer eens te zien. Hoe is het in Amsterdam 

in de reclamewereld?’ 

‘Druk,’ zei ik. ‘Maar dit weekend heb ik vrij en ben ik hier. Ken je de nieuwe 

dierenarts al?’ 

‘Tjeerd, is het niet?’ zei ze en ze gaf hem en hand. ‘Je hebt vanochtend op weg 

hier naar toe toch geholpen die koe uit de sloot te trekken?’ 

‘Dat was ik, inderdaad,’ zei Tjeerd.  

‘Praten jullie maar even verder,’ zei ik. ‘Ik ga boodschappen doen. Myrthe wil 

pasta met Freddie saus.’  

Ik zocht de ingrediënten bij elkaar en kocht ook wat broodjes en eieren voor 

het ontbijt. Ik rekende af en wilde terug lopen naar Tjeerd. Mijn telefoon trilde 

en ik zag in mijn schermpje dat het Adriaan was. Ik zette mijn boodschappentas 

neer bij de kassa. ‘Sorry,’ zei ik, ‘ik moet dit telefoontje even aannemen.’ Ik liep 

naar buiten en hoorde Tjeerd op de achtergrond in gesprek gaan met iemand 

uit het dorp. 

‘Lizzy, met Adriaan. Ik heb iets stoms gedaan,’ zei hij.   

‘Wat is er aan de hand?’ vroeg ik.  

Ik hoorde hem aarzelen.  

‘Ik ben gisteren met een van de modellen naar bed geweest,’ zei hij.  

Hij bleef even stil. 

‘Waarom vertel je mij dit?’ vroeg ik. ‘We zouden elkaar vrij laten, dus wat is het 

probleem?’  

‘Het probleem is dat ze ook de vriendin is van Jansen, onze opdrachtgever,’ zei 

Adriaan. ‘Ik snap dat je boos bent, maar ik denk dat jij deze opdracht moet 

afronden want als hij erachter komt, kunnen we wel fluiten naar ons geld.’ 

Ik vloekte. ‘Verdorie, Adriaan! Hoe heb je zo stom kunnen zijn!’  

Hij ging in de verdediging. ‘Het was een geweldige fotoshoot op het strand en 

daarna hebben we  champagne gedronken, een kampvuur gemaakt en visjes 



 

geroosterd op een vuurtje. Jansen voelde zich niet lekker en ging vroeg naar 

bed, maar verder bleef iedereen. Die modellen hadden ook allemaal pilletjes bij 

zich waar ze ontzettend geil van werden. Binnen no time hadden ze al hun 

kleren uit en gingen ze rond het vuur dansen. Het was heel erotisch en die Irina 

kwam ineens boven op me zitten.’ Hij hoorde dat ik iets wilde zeggen, maar hij 

was me voor. ‘ Ja, sorry hoor. Ik ben een gezonde man en ze heeft een 

fantastisch lijf. Ik had waarschijnlijk te veel gedronken om nog helder te kunnen 

denken. Toen ik Irina vanochtend om acht uur naakt in mijn bed aantrof, wist ik 

wel dat ik een probleem had want ze hoorde op dat tijdstip natuurlijk in het 

bed van Jansen te liggen. Hij weet dat ze vreemd is gegaan, maar nog niet met 

wie. Hij is razend. ’ 

Ik zweeg en dacht na. ‘Gaat ze haar mond houden?’ 

‘Ik weet het niet,’ zei Adriaan. ‘Ik moet hier weg. Ze heeft kennelijk uitgevogeld 

dat ik in Amsterdam op de Keizersgracht woon en dat vindt ze heel interessant. 

Ze laat me niet met rust. Als Jansen ziet hoe ze tegen mij doet, weet hij direct 

dat ze vannacht bij mij was en dan krijgen we nooit meer betaald. Jij moet dit 

oplossen.’ 

Ik zuchtte. ‘Hoe laat moet ik vliegen?’ vroeg ik. 

‘De laatste vlucht gaat om elf uur vanavond, dus je moet om negen uur op 

Schiphol zijn,’ zei Adriaan. ‘Ik stuur Jansen wel een appje dat ik gisteren iets 

verkeerds gegeten heb en nu ziek ben. Hij was gisteren zelf ook niet lekker, dus 

dat gelooft hij wel. Ik zal zeggen dat jij de fotoshoot morgen begeleidt. Ik blijf 

op mijn kamer en zorg dat jij je ticket krijgt en het draaiboek. Als je daar rond 

half zeven vertrekt, ben je ruim op tijd.’ 

‘Ik ben hier met de Jeep,’ zei ik. ‘Ik heb er vanmorgen bijna drie en een half uur 

over gedaan om hier te komen.’ 

Adriaan werd boos. ‘Die stomme Willys ook. Belachelijk dat je een auto hebt 

waarmee je niet eens de snelweg op kunt. Neem maar een taxi terug, dan ben 

je in 1 uur en 40 minuten op Schiphol. Ik zal het wel betalen.’ 

‘Adriaan,’ zei ik, ‘even voor de duidelijkheid: ik moet hier nu mijn vrije weekend 

in Friesland voor afbreken en ik zie mijn familie al bijna nooit. Het is dat jij het 

bent, en dat het om zoveel geld gaat, maar anders zou ik je nu echt in de stront 

laten zakken.’ Ik hing op zonder zijn antwoord af te wachten. 

Ik kende een oude taxichauffeur in de haven en belde hem.  

‘Ik was vanavond eigenlijk vrij, maar als je mijn hulp nodig hebt, ben ik 

beschikbaar,’ zei hij. ‘Ik kan je rond half zeven ophalen, laat maar weten waar 

je dan bent.’ 



 

Ik keek op mijn horloge. Half drie. Als ik om vijf uur zou koken, konden we nog 

net samen eten. Veel tijd om daarvoor nog te varen had ik niet. Ik fronste mijn 

wenkbrauwen. 

‘Jij kijkt boos,’ zei Tjeerd. ‘Geen goed nieuws? Kan ik je vanavond opvrolijken 

met een fles wijn en een zak van de lokale notenmix, als dank voor jouw 

rondleiding?’ Hij stak zijn aankopen de lucht in en ik zag lachrimpeltjes rond zijn 

ogen.  

‘Ik vrees van niet,’ zei ik. ‘Ik moet direct na het eten terug naar Amsterdam.’ 

Tjeerd keek me onderzoekend aan.  

‘Mijn partner heeft een probleem met een grote opdracht en nu moet ik het 

oplossen,’ zei ik. 

‘Het is zaterdag,’ zei Tjeerd. ‘Kan het niet tot maandag wachten?’ 

‘Helaas niet,’ zei ik. ‘In de reclamewereld is tijd geld, zeker op buitenlandse 

reisjes.’ 

‘Over wat voor product gaat het?’ vroeg Tjeerd. 

‘Afslankpillen,’ zei ik. 

Tjeerd schoot in de lach. ‘Afslankpillen? Wat zit erin? Eitjes van een lintworm?’ 

Hij ging door. ‘Ik zie het etiket al voor me: ‘zeer effectief, bevat uitsluitend 

natuurlijke ingrediënten.’  

‘Jij hebt echt te lang in Afrika gezeten,’ zei ik.  

‘Sorry,’ zei Tjeerd, ‘Vergeef me mijn morbide grappen.’ Hij probeerde zijn 

gezicht in de plooi te houden. ‘Ik begrijp dat deze campagne belangrijk voor je 

is en dat je direct weg moet.’ 

Hij zag dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. 

‘Ik bedoel, jammer dat je niet het hele weekend kunt blijven,’ zei hij. ‘Ik zie je 

straks bij Marieke.’ Hij stak zijn hand op en liep naar zijn auto. 

Ik haalde mijn boodschappen op en liep richting de boot. 

Ik kwam langs de parkeerplaats en hoorde dat de Jeep van Tjeerd niet wilde 

starten. De motor maakte een schurend geluid en sloeg niet aan. Ik liep naar 

hem toe. 

 ‘Ik dacht dat de accu leeg was,’ zei hij, ‘maar de radio en de lampen doen het 

nog en dat geluid hoort ook niet bij een lege accu. Is er hier een garage die op 

zaterdag open is?’  

‘Helaas niet,’ zei ik. ‘Je startmotor hapert. Ik herken het geluid.’ 

Tjeerd keek me verbaasd aan. ‘Hoe weet jij dat?’ 

Ik gaf geen antwoord. Ik zette mijn boodschappentas neer en liep naar de 

bijrijdersstoel. Ik opende het portier en greep naar de zak die Tjeerd vanmiddag 

van de stoel had geveegd. ‘ Hier zat toch ook een hamer in?’ vroeg ik.  



 

‘Ho, ho,’ zei Tjeerd. ‘Wat ga je doen?’ 

‘Jouw auto op z’n lazer geven,’ zei ik. Ik zwaaide met de hamer. ‘Een Jeep moet 

het gewoon doen.’ 

‘Ik bel toch liever de wegenwacht,’ zei Tjeerd. ‘Ik weet niet wat je van plan 

bent, maar met die Prada zonnebril en dat beige truitje, zie je er nu niet 

bepaald uit als een automonteur.’ 

‘Schijn bedriegt,’ zei ik en ik opende de motorkap. 

‘Denk aan je kleren,’ zei Tjeerd. ‘Die zijn zo helemaal vies.’ 

‘Ik heb een wasmachine,’ zei ik en ik gaf een harde klap met de hamer op de 

startmotor. ‘Dat zal hem leren.’ Ik keek over mijn zonnebril naar Tjeerd. ‘Start 

maar,’ zei ik. 

Tjeerd keek me ongelovig aan. Hij draaide de sleutel om.  

De startmotor sloeg aan.  

‘Ik zei het toch,’ zei ik en gaf hem de hamer. ‘Dat heeft je een hoop tijd 

bespaard. Ik zou die hamer in de auto laten liggen tot je die startmotor hebt 

laten reviseren.’  

Tjeerd leunde de uit het raampje. ‘Ongelofelijk,’ zei hij. ’Een knappe vrouw als 

automonteur. De droom van iedere man. Bedankt!’  

Ik lachte en liep weg. Mijn vader zou trots op me zijn. Na het overlijden van 

mijn moeder had hij zich elke vrije minuut opgesloten in de grote schuur en 

werkte hij aan de Willys. Hij had de auto helemaal uit elkaar gehaald en de 

onderdelen schoongemaakt of gereviseerd voor ze teruggeplaatst werden. 

Marieke woonde al samen met Sytse. Ik was vijftien en voelde me verloren. Om 

mijn vader niet ook kwijt te raken, ging ik hem helpen met de auto. De 

samenwerking werkte voor ons beiden therapeutisch. Hij leerde mij alles over 

de auto en ook hoe je kleine gebreken snel kon verhelpen als je ergens stil 

kwam te staan.  De Willys was in perfecte staat toen mijn vader overleed, nu 

vijf jaar geleden. Ik had al lang niet meer hoeven sleutelen.  

Na de dood van mijn vader was ik naar Amsterdam verhuisd. Marieke en Sytse 

hadden de boerderij overgenomen en ik kreeg de eilandhuisjes. Hoewel er veel 

hetzelfde was gebleven, was er ook veel veranderd. 

Ik miste mijn vader. Adriaan had mijn vader nooit gekend en ik had hem ook 

nooit verteld waarom ik zo gehecht was aan de Willys. Gek eigenlijk dat deze 

Jeep het enige was dat me in Amsterdam herinnerde aan mijn ouderlijk huis en 

mijn jeugd in Friesland.  

Ineens was het knagende gevoel er weer. Was het weemoed? Heimwee naar 

Friesland? Ik wist het niet, maar het geluksgevoel dat ik had gehad om weer 



 

even onder de motorkap van een auto te kijken, zou ik niet snel vergeten. Het 

was bijna jammer dat mijn eigen Jeep zo perfect in orde was.  

Ik liep naar de boot en startte de motor.  Ik voer de haven uit langs het beeld 

van de drie marathonschaatsers. Er stond een heerlijk briesje en ik baalde dat 

ik niet nog even kon zeilen.  

Ik besloot nog even langs het eilandhuis te varen. Ik was er de afgelopen vijf 

jaar niet meer geweest en was benieuwd hoe het eruit zag. Ik legde de boot 

aan de steiger en liep de tuin in. De loungebank met kussens van oude 

botterzeilen, zag er uitnodigend uit. Marieke had gezegd waar ik de sleutel kon 

vinden en ik ging naar binnen. Ik zette mijn tas op het aanrecht en maakte een 

kop thee. Ik keek om me heen. Er was niks veranderd sinds het overlijden van 

mijn vader.  

Het huisje was gezellig ingericht met een open haard en twee zachte banken. 

De muren waren geel geschilderd. Dat was al jaren uit de mode, maar gaf het 

huisje wel een warme uitstraling. Aan de muren hingen oude olielampen, 

visfuiken en visnetten. Kasten puilden uit met boeken. Ik zag lijstjes met foto’s 

van Marieke en mij als kind. We zaten op de schommel onder de oude boom en 

ik zag mezelf als kleuter op Heitze, de Fries van mijn vader. Het paard stond nu 

van zijn pensioen te genieten in het weiland tegenover het eilandhuis. Ik keek 

naar foto’s van onze familie buiten aan de grote tafel en van mijn vader aan het 

roer van zijn botter.  

Wat was ik blij dat Marieke niks veranderd had. Weer voelde ik dat knagende 

gevoel. Ineens besefte ik hoezeer ik niet alleen mijn familie, maar ook mijn 

ouderlijk huis, dit eilandhuisje en alle oude rommel gemist had. Adriaan zou 

hier gillend wegrennen en dit huisje zou nooit worden gefotografeerd voor een 

woonmagazine, maar ik hield ervan. Ik liep om het huis heen. Tegen de gevel 

hing een oude roeispaan. De andere waren we ooit kwijtgeraakt. Mijn vader 

had het zonde gevonden deze weg te gooien en hij had hem tegen het huisje 

gehangen. Niemand had hem ooit weggehaald.  

Marie Kondo was op dit eilandje nog een volstrekte onbekende, dacht ik. Als ik 

haar adviezen hier zou opvolgen zou ik een containerschip kunnen vullen in 

plaats van de halve vuilniszak in Amsterdam. Ik was blij dat mijn zus niet 

gevoelig was voor welke trend dan ook. Ik aaide even over de oude roeispaan 

en dacht terug aan de heerlijke zomers die we hier hadden doorgebracht. De 

zon voelde warm aan op mijn gezicht. Ik keek naar de botters en andere 

scheepjes die rustig voor het huis langs gleden en geen haast leken te hebben.  

Het knagen werd erger. Marieke had gelijk gehad toen ze zei dat er niks meer 

van mezelf te zien was in het appartement in Amsterdam. Ik had geprobeerd 



 

het verdriet om het overlijden van mijn vader heel diep weg te stoppen. In 

Amsterdam had ik er onbewust voor gezorgd dat niets mij meer aan Friesland 

herinnerde. In plaats van het verdriet te verwerken, had het geforceerde 

onderdrukken ervan, een gat in mijn hart geknaagd. Een gat dat ik had 

geprobeerd op te vullen met onpersoonlijke meubels, dure spullen en feestjes 

met zakelijke klanten in plaats van vrienden. Ik wilde het niet toegeven, maar 

het appartement daar voelde net zo leeg als mijn hart. Ik kon niet langer 

ontkennen dat ik mijn leven in Friesland miste. Al deze oude spullen hadden 

nauwelijks materiële waarde, maar de herinneringen die ze opriepen, waren 

onbetaalbaar.  

Het raakte me als een mokerslag. Ik vocht tegen mijn tranen en werd boos op 

mezelf.  

Ophouden nu, ik had een prima leven in Amsterdam. 

Mijn telefoon trilde. Ik pakte hem op en liep ermee naar buiten.  

Ik zag een berichtje van Adriaan dat mijn vlucht geboekt was. Hij hield zich 

schuil in zijn hotelkamer en zou wachten tot ik er was om hem af te lossen. Ik 

baalde dat ik straks weer weg moest. Ik legde mijn telefoon naast de bank in 

het gras en keek weer naar het water.  

Ik was boos op Adriaan. Op de een of andere manier had de nare opmerking 

over de Willys me meer geïrriteerd dan het feit dat hij met dat model naar bed 

was gegaan. Dat laatste was iets wat zakelijke gevolgen kon hebben, verder 

deed het me niks, merkte ik verbaasd. De Willys was iets van mij persoonlijk. 

Waarom moest Adriaan hier zo lelijk over doen?  

Ook al was hij oud en traag, ik werd blij van de Willys, net als dat ik blij werd 

van dit eilandhuisje en van alle oude spullen die ik bijna al vergeten was. In 

Amsterdam was daar geen ruimte voor.  

Wat me ook irriteerde was hoe vanzelfsprekend Adriaan het vond dat ik alles 

zou laten vallen om die opdracht te redden. Wat zou er gebeuren als ik zou 

zeggen dat ik niet zou gaan?  

Ik merkte dat ik balorig werd. Wat als ik in dit eilandhuisje zou gaan wonen en 

alle weekenden vrij zou hebben. Geen afslankpillen meer hoefde te promoten 

of andere producten die niemand echt nodig had. Misschien zou ik wel een 

leuke man tegenkomen en net zo’n lief dochtertje krijgen als Myrthe. Ik 

droomde even weg.  

Het klonk aantrekkelijk, maar ik wist dat ik aan het doordraven was. Ik had mijn 

leven in Amsterdam en ik moest vanavond naar Ibiza. Mijn momentje op de 

loungebank hier in Friesland was dadelijk weer voorbij. 

 Ik leunde achterover.  



 

Nog heel even genieten.  

Ineens zag ik een bekend bootje.  

Tjeerd zeilde langs mijn huis. Hij had de boot waarschijnlijk net uit de haven 

gehaald. Hij had een zwarte polo aan en ik zag dat hij het grootzeil aantrok. Het 

was best sexy hoe hij in z’n eentje die boot bestuurde. Ik was verbaasd over 

mijn eigen gedachten en bleef kijken. Hij was een goede zeiler want hij had de 

motor niet nodig om aan te leggen aan het steigertje van het andere 

eilandhuis. Ik zag hoe hij de zeilen opvouwde en op de kant klom.  

Ik keek op mijn horloge. Half vijf. Ik moest terug naar Marieke als ik nog met 

hun wilde eten. Ik liep het huisje in en pakte mijn tas en de boodschappen. Ik 

sloot af en stapte in de sloep. De boerderij was niet ver.  

De kleine Myrthe sprong van de schommel toen ze me zag. Heb je 

boodschappen gedaan? Heb je ook ijsjes meegenomen? 

Ik lachte. Nee, die zouden met dit weer al lang gesmolten zijn. Mama heeft vast 

nog wel een toetje.  

Marieke had de lange tafel buiten gedekt. Het zag er gezellig uit. Ik dacht aan 

de foto op het eilandhuis en weer merkte ik hoe zeer ik mijn familie gemist 

had. Myrthe babbelde honderduit over haar paardrijles. Ze liet een foto zien 

waarop ze de lange manen van de oude Heitze met allerlei fel gekleurde 

elastiekjes had ingevlochten. Ik lachte naar Marieke. ‘Dat deden wij ook 

vroeger. Volgens mij vindt hij dat gekam heerlijk. Hoe oud is Heitze nu wel 

niet?’ 

‘Negenentwintig,’ zei Marieke, ‘en ik weet nog dat hij geboren werd. Hij staat 

nu op het achterste landje. Je kunt hem zien vanaf het eilandhuis. We kunnen 

morgen wel even gaan kijken als je wilt? Benieuwd of hij je nog herkent.’ 

Ik heb hem al gezien,’ zei ik ‘en ik kan helaas toch niet tot morgen blijven. Ik 

kan even koken en snel eten, maar daarna moet ik direct weer weg. Adriaan 

heeft een probleem met een belangrijke klant en ik moet vanavond nog naar 

Ibiza om het op te lossen.’ 

‘Op zaterdagavond?’ Marieke fronste haar wenkbrauwen. ‘Op zondag wordt er 

toch niet gewerkt?’ 

‘De modellen die we geboekt hebben, werken op alle dagen als je maar betaalt. 

Deze klus moest tussendoor want de fotograaf heeft nog een andere opdracht. 

We kunnen het dus niet tot maandag uitstellen.’ 

‘En waarom kan Adriaan het dan niet oplossen? Hij is daar nu toch?’ zei 

Marieke. 

‘Adriaan heeft het probleem zelf veroorzaakt,’ zei ik. ‘Lang verhaal, geen zin om 

uit te leggen.’ 



 

Marieke zuchtte. ‘Nou ja, laten we maar snel die pasta maken dan.’ 

Ik pakte de boodschappen uit en pakte de pannen en een snijplank. Myrthe 

mocht alle ingrediënten afwegen. Ze zag er schattig uit in haar kleine rood met 

wit geblokte schortje. Ik sneed de champignons en de peterselie en braadde de 

kipblokjes in de pan. Marieke dekte de tafel. 

Het eten was snel klaar en Marieke riep Sytse en Tjeerd om te komen eten. 

‘Waarom heet dit eigenlijk Freddie saus?’ vroeg Tjeerd. 

‘Myrthe noemt het altijd zo. Het is een variant op Al Fredo saus,’ zei ik. 

‘Met een geheim ingrediënt,’ zei Myrthe. Ze fluisterde Tjeerd in zijn oor: ‘Het is 

citroensap en rasp, maar niet verder vertellen.’  

‘Het is heerlijk,’ zei Tjeerd.  

Het was zo gezellig en ik baalde weer dat ik weg moest. Het knagende gevoel 

werd erger. 

Ik stond op. ‘Ik moet helaas gaan,’ zei ik.  

‘Nee!’ riep Myrthe en ze pakte mijn benen vast. ‘Je moet hier blijven. Ik ga je 

missen.’ 

Ik vervloekte Adriaan. ‘Het spijt me schatje, het kan echt niet. Ik beloof je snel 

terug te komen.’ Myrthe keek me twijfelend aan, ze geloofde er niks van. 

‘Geef me een boks, ik beloof het echt,’ zei ik. Haar gezichtje ontspande. 'Boks,' 

zei ze en ze tikte haar vuistje op de mijne. Volgend weekend kom je weer, 

goed?  

Ik slikte. Volgende week zou waarschijnlijk niet lukken. Ik greep naar mijn tas 

om in mijn telefoon te kijken hoe mijn agenda eruit zag.  

Wat gek, mijn telefoon zat er niet in. 

‘Kun je mij even bellen?’ vroeg ik aan Marieke. Ik kan mijn telefoon niet 

vinden.’  

Ik zag dat ze mijn nummer belde, maar het bleef akelig stil.  

Ik dacht na. 

‘O nee, mijn telefoon ligt nog bij het eilandhuis,’ zei ik. ‘Hij ligt vast nog naast 

de loungebank. Ik heb hem echt nodig.’ 

‘Ik vaar je wel heen en weer,’ zei Tjeerd, dan kunnen zij Myrthe in bed leggen.  

‘Prima,’ zei ik, ‘maar we moeten wel hard varen want anders mis ik mijn 

vliegtuig.’ Ik pakte mijn tas, gaf iedereen een knuffel, en rende met Tjeerd naar 

de sloep.  

Tjeerd startte de motor en we vertrokken naar het eilandhuis.  

Ik belde de taxichauffeur. ‘Ik moet hier rond half zeven vertrekken, maar ik 

moet nu nog naar het eilandhuis racen. Ik kom wel rechtstreeks naar jouw huis 

aan de haven, dan vertrekken we vanaf daar. Je ziet me zo,’ zei ik.  



 

Even later sprong ik aan wal bij het eilandhuisje.  

Tjeerd hield de motor draaiend en ik sprintte de tuin in en zocht naast de bank 

naar mijn telefoon. Hebbes! Ik hoefde niet te zoeken gelukkig.  

Terug naar de boot, opschieten nu want het was al krap.  

Tjeerd leek echter helemaal geen haast te hebben.  

‘Waarom is die Fries zo overstuur?’ zei hij en hij wees naar Heitze in het 

weiland tegenover ons. Hij steigerde en galoppeerde woest langs de 

omheining. ‘Dat is toch een oud paard?’ 

‘Negenentwintig, heb ik net gehoord,’ zei ik.  

‘Kan hij geschrokken zijn van een zeilboot?’ vroeg Tjeerd. 

‘Lijkt me niet,’ zei ik. ‘Hij is echt wel gewend aan boten en het is een koudbloed 

dus die krijg je normaal gesproken niet gek, zeker niet op zijn leeftijd.’ 

‘Er zit daar iets in het riet,’ zei Tjeerd. ‘Daar is hij bang voor. Sorry, Lizzy, ik weet 

dat je haast hebt, maar ik moet echt even kijken want anders springt Heitze zo 

nog de sloot in. Je moet hem even kalmeren.’ 

Ik zuchtte. ‘Goed dan,’ zei ik, ‘maar schiet wel op.’  

Tjeerd wilde de landvast losgooien. 

‘Wacht even,’ zei ik, en ik sprong de boot weer uit op de kant. Ik holde naar het 

eilandhuisje en trok de oude peddel van de muur. 

Tjeerd keek me vragend aan. ‘Als we het riet in gaan, is het handig als we ons 

kunnen afduwen en deze boot heeft geen helmstok,’ zei ik.  

‘Slim van je,’ zei Tjeerd. Hij voer de boot naar de overkant. Er kwam een hard 

gesis en geblaas uit het riet en voor ik door had wat er gebeurde, kwam er een 

grote zwaan met klapperende vleugels op ons af. Zijn bek stond wijd open en 

hij ging vol in de aanval.  

Ik verstijfde.  

Tjeerd reageerde bliksemsnel en trok me opzij. De zwaan landde achter ons in 

het water en draaide weer om voor een nieuwe aanval. Tjeerd pakte de peddel 

en gaf die aan mij. Houd jij dat beest op afstand. Ik denk dat ik weet wat er aan 

de hand is.’ 

Hij trok snel zijn schoenen uit en voor ik wist wat er gebeurde, sprong hij uit de 

boot. Hij stond tot aan zijn middel in het water en waadde naar het riet. Ik vond 

het doodeng. Er kwamen nog steeds vreemde geluiden uit het riet.  

‘Tjeerd,’ riep ik, ‘Pas op, je weet niet wat daar zit. Misschien is het wel een rat.’  

Ik hield de peddel klaar om wat er daar ook zat een flinke klap te verkopen.  

Tjeerd was op zijn hoede. Hij boog het riet voorzichtig opzij en daar was een 

tweede zwaan. Deze was meer dood dan levend. Om zijn snavel en nek zat de 

plastic verpakking van een sixpack bierblikjes. Het arme beest stikte haast en 



 

maakte vreemde geluiden bij het ademhalen. Zijn poot was helemaal bekrast, 

waarschijnlijk omdat hij geprobeerd had het plastic te verwijderen. Helaas was 

het daardoor alleen maar vaster om zijn nek gaan zitten. Hij was te zwak om 

nog te protesteren toen Tjeerd dichterbij kwam, maar de andere zwaan zette 

een nieuwe aanval in.  

Ik zag het aankomen en zwaaide hard met de peddel om hem af te schrikken. 

Wat was ik blij dat we die oude peddel nog hadden. Voor even was het gevaar 

geweken, maar ik wist dat dit niet lang zou duren. Ik hoorde Heitze stampen en 

hinniken in de wei en probeerde hem gerust te stellen met mijn stem, maar de 

gezonde zwaan blies luid en maakte klapperende bewegingen met zijn vleugels. 

‘Schiet op!’ riep ik tegen Tjeerd, ‘dat beest wil ons vermoorden.’  

Tjeerd pakte een zakmes uit zijn broekzak en met een handige beweging 

bevrijdde hij de gewonde zwaan van zijn onvrijwillige halsband. Vrijwel direct 

werd de ademhaling van het dier beter. Tjeerd aaide de zwaan over zijn veren 

en praatte zachtjes tegen hem. Heel voorzichtig pakte hij de bekraste poot en 

waste hem een beetje schoon in het water. De zwaan maakte een schor geluid 

en de andere zwaan wilde naar zijn partner toe. Ik zwaaide met mijn peddel.  

De gezonde zwaan leek wat te kalmeren. Hij zwom nu rustig achter de boot. 

Het grootste gevaar leek geweken. 

‘Tjeerd!’, riep ik. ‘We moeten gaan.’  

Tjeerd knikte. ‘Ik kom eraan,’  zei hij en waadde terug naar de boot. ‘Het komt 

wel goed met die zwaan,’ zei hij. ‘Ik heb hem wat meer op de kant geduwd en 

als hij wat kan eten en drinken, heeft hij een kans.’ Hij haalde de plastic 

verpakking uit zijn zak en gooide hem in de boot. ‘Dit soort dingen zijn 

moordwapens voor vogels,’ zei hij. ‘Ik kan hier zo boos om worden.’  

Ik stond op in de boot en liep naar de rand om Tjeerd aan boord te helpen. 

‘Pas op!’ hoorde ik Tjeerd ineens roepen, maar het was te laat. Ik voelde een 

klap tegen mijn hoofd en alles werd zwart. 

 

Toen ik weer bij kwam, lag ik buiten op de bank van het eilandhuis. Tjeerd 

stond in de tuin. Zijn broek was nog nat. Hij sprak met een man die ik niet 

kende. Ze zagen dat ik wakker was en kwamen naar me toe.  

‘Wat is er gebeurd?’ vroeg ik. 

‘Het geduld van de andere zwaan was op en hij wilde naar zijn vrouwtje. Hij 

heeft je geraakt met een van zijn vleugels en daardoor viel je met je hoofd op 

de rand van de boot. Een man zag het gebeuren en heeft deze arts gebeld. Hij 

woont verderop,’ zei Tjeerd. ‘We hebben je samen hier naar toe gebracht.’ 



 

‘Hallo Lizzy,’ zei de dokter. ‘Dat was een nare val die je maakte. Vind je het 

goed als ik je reflexen even controleer? Bij een val op het hoofd, moeten we 

altijd alert zijn.’  

Ik knikte en gaf antwoord op de vragen die gesteld werden. 

‘Ik vrees toch een lichte hersenschudding,’ zei de arts. ‘Even rustig aan doen en 

vannacht om het uur wekken. Kunt u dat doen?’ Hij keek naar Tjeerd. 

‘We zijn geen partners,’ zei Tjeerd, ‘en Lizzy moet vanavond nog naar  Schiphol. 

Ik wilde haar net naar de taxi brengen.’  

‘Dat kunt u vergeten,’ zei de dokter tegen mij. ‘Er wordt vanavond geen auto 

gereden en ook niet gevlogen. Ik wil dat er vannacht iemand bij u blijft om u 

om het uur te wekken. Als het deze meneer niet is, is er dan iemand anders die 

dit kan doen?’ 

‘Haar zus woont aan de overkant,’ zei Tjeerd. Hij keek naar mij. ‘Misschien kun 

je daar slapen?’ 

‘Ik ga zeker niet naar mijn zus,’ zei ik. ‘Zij is heel lief, maar ze is ook 

overbezorgd. Als ze hoort wat er gebeurd is, moet ik zes weken plat liggen.’ 

‘Dat hoeft tegenwoordig echt niet meer,’ zei de arts. 

‘U kent mijn zus niet,’ zei ik, ‘die neemt altijd het zekere voor het onzekere dus 

als ze het woord hersenschudding hoort, kom ik hier de eerste weken niet 

meer weg. Niks daarvan, laat haar maar denken dat ik al weg ben. Ik zet mijn 

wekker elk uur en slaap in het eilandhuis. Dan vertrek ik morgenochtend vroeg 

wel naar Schiphol.’ 

‘Ik zou echt even rustig aan doen,’ zei de arts. ‘Als u te snel weer aan het werk 

gaat, kunt u lange tijd hoofdpijn houden, maar u bent een volwassen vrouw en 

als u eigenwijs bent, kan ik u toch niet tegenhouden.’ Hij keek naar Tjeerd. ‘Ik 

zou er geruster op zijn als u toch een oogje in het zeil houdt,’ zei hij. 

De arts stapte weer in zijn bootje en vertrok. 

‘Sorry,’ zei Tjeerd. ‘Ik zag die andere zwaan ook te laat. Hoe voel je je?’ 

‘Fysiek best goed eigenlijk, maar Adriaan zal dit niet leuk vinden.’ 

‘Het was een ongeluk,’ zei Tjeerd, ‘je kon hier niks aan doen. Je zei dat jouw 

partner het probleem met die opdrachtgever zelf heeft veroorzaakt. Dan moet 

hij het nu ook zelf oplossen.’ 

‘Ik vrees het ergste,’ zei ik. 

‘Wat is het ergste dat er kan gebeuren?’ vroeg Tjeerd. ‘Dat de foto’s niet 

helemaal zijn zoals jullie willen? Ontspan, het zal vast wel loslopen.’ 

‘Ik weet het niet,’ zei ik. 

‘Je zult je erbij neer moeten leggen, want het is nu toch al te laat om dat 

vliegtuig te halen. Die man van de taxi belde net. Ik heb jouw telefoon 



 

opgenomen. Hij vroeg waar je bleef en ik heb verteld dat je gewond bent en 

niet meer weg gaat. Hij wenste je beterschap. Vanavond blijf je dus hier en ik 

zal op je passen.’ 

‘Jij zult op me passen?’ vroeg ik.  

‘Ik slaap op de bank en wek je om het uur,’ zei Tjeerd. ‘Ik zou het mezelf nooit 

vergeven als je toch een inwendige bloeding hebt en niemand het door heeft 

tot het te laat is. Als het echt mis is, heb je niks aan een wekker die je zelf uit 

moet zetten.’ 

‘Zo erg is het echt niet,’ zei ik. 

‘Dat is fijn om te horen, maar dat wil ik zelf graag even vaststellen,’ zei Tjeerd. 

Dus kies maar, of ik slaap straks hier op de bank of ik bel Marieke. 

‘Slaap maar op de bank dan,’ zei ik. ‘Ik wil Marieke niet ongerust maken.’ 

‘Ik ga even een droge broek en wat toiletspullen halen bij het andere huisje,’ 

zei Tjeerd. ‘Ik hou je in de gaten. Ik ben zo terug.’ 

Hij liep naar de sloep en voer naar de overkant. Ik stond op en pakte mijn 

telefoon. Ik liep terug naar de loungebank en belde Adriaan. 

‘Ben je al bijna op Schiphol?’ vroeg hij. 

‘Ik vrees van niet,’ zei ik en ik vertelde hem wat er gebeurd was. ‘Heb je veel 

pijn?’ vroeg hij bezorgd. 

‘Dat valt wel mee, maar ik kan vanavond niet naar Ibiza vliegen,’ zei ik, ‘dus je 

zult het deze keer echt zelf moeten oplossen. Hoe ging het vandaag? ’ 

‘Ik heb tegen Jansen gezegd dat ik gisterenavond voedselvergiftiging heb 

opgelopen,’ zei Adriaan. ‘Ik heb me vandaag niet meer laten zien, maar 

morgenochtend is die fotoshoot en ik weet niet of Jansen dan niks aan ons zal 

merken. Irina wil straks weer langs komen. Jansen presteert niks in bed, zegt 

ze.’ 

‘Maar hij betaalt wel al haar rekeningen, en voor deze opdracht ook de onze,’ 

zei ik. ‘Adriaan, kap met die onzin! Er zijn in Amsterdam modellen genoeg die je 

graag een leuke avond bezorgen. Blijf op je kamer en zeg tegen de fotograaf en 

tegen Jansen dat je nog steeds ziek bent. De fotograaf moet het dan maar 

overnemen en dan zien we wel wat hij er van maakt. Laat je niet gek maken 

door zo’n sloerie. Doe je deur op slot en verwijder haar uit je telefoon. Zij geeft 

alleen maar problemen. Als Jansen erachter komt en hij betaalt niet, kost het 

ons € 30.000,00. Denk daar maar aan als ze je weer probeert te verleiden.’ 

‘Ja baas,’ spotte Adriaan. ‘Ik zal proberen braaf te zijn. Maak je geen zorgen. 

Beterschap en tot maandag.’ Hij hing op.  

Ik zakte terug in de kussens. Ik was er niet gerust op dat Adriaan woord zou 

houden, maar ik voelde me ook opgelucht dat ik niet naar Ibiza hoefde. Ik had 



 

de afgelopen maanden zo hard gewerkt en geen dag vrij gehad. Ik lag heerlijk 

op de loungebank en keek weer naar de bootjes. Heitze was ook weer tot rust 

gekomen en stond rustig te grazen. De zwanen zaten samen in het riet. 

Langzaam doezelde ik weg. 

Toen ik wakker werd, merkte ik dat er een dekentje over me heen was gelegd. 

Het was donker geworden en ik zag dat Tjeerd een vuurtje had gemaakt. Ik 

keek naar hem in het schijnsel van het vuur. Hij pookte met een stok in de 

brandende haardblokken. Ik zag zijn gespierde bruine armen bewegen in het 

strakke zwarte T-shirt. Hij had een spijkerbroek aan die aantrekkelijk om zijn 

dijbenen spande. In de werkbroek die hij vanmiddag aan had gehad, was me 

dat niet opgevallen. Hij stond op en liep naar me toe. Ik sloot mijn ogen snel en 

deed alsof ik nog sliep.  

Hij boog in het donker over me heen. Hij rook naar houtvuur en kruiden. Ik 

voelde zijn adem op mijn gezicht. Hij wreef lichtjes over mijn arm. Een 

aangename tinteling trok door mijn lijf.  

‘Wakker worden, schone slaapster,’ zei hij zachtjes. ‘Dit is uw wekservice.’ 

Ik opende mijn ogen en keek hem aan. Zij gezicht was dichtbij. Ik zag het 

kampvuur weerspiegeld in zijn ogen. Hij zei iets tegen mij, maar ik hoorde niets. 

Gefascineerd keek ik naar zijn sensuele lippen. Mijn tepels richtten zich op en ik 

voelde weer een tinteling mijn buik. Ik kreeg de neiging hem te kussen, maar hij 

ging weer staan en herhaalde de vraag.  

‘Hoe voel je je?’ 

‘Wel goed, geloof ik,’ zei ik. Mijn stem klonk heser dan ik gewend was. Wat was 

er met me aan de hand? Had die hersenschudding ook invloed op je libido? 

Kwam het omdat ik had zitten dagdromen om in Friesland te blijven 

vanmiddag? 

‘Heb je het niet koud?’ vroeg Tjeerd. ‘Ik kan de bank wat dichter bij het vuur 

zetten, of wil je liever naar binnen gaan?’ 

‘Het is prima hier,’ zei ik. ‘Wat een heldere avond. Zie je al die sterren?’ 

‘Dat is het mooie van Friesland,’ zei Tjeerd. ‘De rust en de sterrenhemel. Kijk 

daar staat de grote beer.’ Hij ging naast me zitten. ‘Ik heb de fles witte wijn 

meegenomen die ik vanmiddag heb gekocht en ook de nootjes.’ Hij ontkurkte 

de fles en schonk de glazen in. Ik pakte het glas van hem aan, maar mijn 

coördinatie was nog niet goed en mijn volle glas wijn viel over zijn shirt. 

Geschrokken keek ik hem aan. ‘Sorry, mijn hand deed niet wat ik wilde.’ 

‘Misschien is het beter dat jij vanavond nog geen alcohol drinkt,’ zei Tjeerd. ‘Ik 

ga dit even uitspoelen.’ Hij liep naar de keuken. 



 

Hij kwam terug zonder shirt en ik zag zijn gespierde borst. Hij hing zijn shirt 

over een stoel bij het vuur. ‘Gelukkig is het niet koud vanavond,’ zei hij. ‘Het zal 

wel zo droog zijn.’ Hij zag er sexy uit in die spijkerbroek maar leek daar zelf 

geen idee van te hebben. 

Hij ging weer naast me op de bank zitten. Zijn dijbeen raakte het mijne. Ik was 

me zeer bewust van zijn aanwezigheid. Een lichte seksuele spanning trok door 

mijn lijf.  

Hij leek er niks van te merken. Hij pakte zijn telefoon en wees naar de sterren. 

‘De grote beer en de kleine beer ken je vast wel, maar met de google sky app 

kan ik je sterrenbeeld opzoeken. Wat voor sterrenbeeld heb je?’ 

‘Kreeft,’ zei ik. 

‘Een waterteken, net als ik,’ zei Tjeerd. ‘Ik ben vissen’ Hij richtte zijn telefoon op 

de sterrenhemel. 

‘Kijk daar is de kreeft.’ Hij hield zijn telefoon voor mijn ogen. In het donker 

raakte zijn onderarm mijn borst. Mijn lichaam reageerde ongekend heftig, Dit 

had ik bij Adriaan nooit gehad.  

Tjeerd vertelde over de sterrenbeelden. Hij verschoof de telefoon steeds een 

stukje, maar streek daarbij onbewust met zijn arm over mijn tepels. Het leek 

alsof hij het niet door had, maar ineens stokte zijn adem. Ik wist dat mijn tepels 

inmiddels zo hard waren dat ze door het cashmere truitje te voelen waren. Het 

dunne satijn van mijn beha was niet bestand tegen de druk. 

Tjeerd trok zijn arm terug. Hij schraapte zijn keel. ‘Sorry,’ zei hij, ‘hier heb je 

mijn telefoon, dan kun je zelf even kijken.’ Zijn ademhaling leek iets sneller te 

gaan. Hij haalde zijn hand door zijn haar en stond op.  

‘Hoe lang wonen je partner en jij al samen?’ vroeg hij. 

‘Vier jaar,’ zei ik. De stilte bleef een moment tussen ons in hangen.  

Tjeerd zuchtte. ‘Ik ga even thee zetten,’ zei hij. 

‘We wonen wel samen, maar we zijn alleen nog zakenpartners,’ zei ik.  

‘Op die manier,’ zei Tjeerd. ‘Friends with benefits. Ik ben niet zo van die open 

relaties, maar ieder zijn ding. Wil je thee?’ Hij draaide zich om en wilde 

weglopen. 

Ik stond op van de bank. ‘Het is elf uur ’s avonds,’ zei ik. ‘Ik hoef geen thee en ik 

heb geen open relatie met Adriaan. Ik ben alleen zijn zakenpartner.’ Ik hoorde 

hoe fel mijn stem klonk. Waarom vond ik het zo belangrijk om dit aan Tjeerd te 

vertellen?  

Ik merkte dat ik te snel was opgestaan. Ik werd duizelig en wankelde. Tjeerd 

zag het en pakte me snel bij mijn arm, maar ik verloor mijn evenwicht en viel 



 

tegen zijn borst. Zijn naakte borst. Hij stond doodstil en zei niets. Ik voelde de 

warmte van zijn lijf.  

Hij liet me los en gaf me de kans om het contact te verbreken.  

Dat deed ik niet. Heel langzaam liet hij zijn handen over mijn rug naar beneden 

glijden. De seksuele spanning tussen ons was enorm. ‘Dat is een heel zacht 

truitje wat jij aan hebt,’ zei hij. 

‘Cashmere, de beste kwaliteit’ zei ik, ‘Er gaat niks boven cashmere op een blote 

huid. Voel maar hoe zacht dit is.’ Ik pakte zijn hand en leidde hem over de stof 

via mijn buik omhoog. Zijn grote handen bereikten mijn borst.  

Hij wachtte even. Ik hoorde dat zijn ademhaling versnelde. 

Ik protesteerde niet. Zijn ogen werden donkerder. ‘Jij speelt hele gevaarlijke 

spelletjes,’ zei hij. Zijn stem klonk hees. ‘Je hebt dus geen relatie met die 

Adriaan.’ 

‘Nee,’ zei ik. ‘Hij is op Ibiza met de vriendin van onze klant naar bed gegaan. 

Daarom moest ik die opdracht overnemen. Als we nog een relatie hadden 

gehad, had ik wel anders gereageerd.’ 

‘Dus je bent vrij om te doen wat je wilt,‘ zei Tjeerd.  Hij masseerde mijn tepels 

nu tergend langzaam door de stof van mijn truitje heen. Aangename 

prikkelingen trokken door mijn lijf. 

‘Helemaal vrij,’ zei ik.  

‘Dan moet ik je misschien overhalen om hier te blijven,’ zei Tjeerd. ‘Want ik val 

op de vrouw die mijn auto kan repareren, maar ik houd er niet van als mijn 

partner samenwoont met een andere man. Ik wil een vrouw helemaal voor 

mezelf.’  

‘Overtuig me maar,’ zei ik. ‘Als jij je best doet, blijf ik misschien wel hier.’  

Tjeerd trok plagend de onderkant van mijn truitje een stukje omhoog. ‘Ik weet 

nog iets beters dan cashmere op een blote huid,’ zei hij. Ik voelde zijn handen 

onder mijn truitje glijden, langs mijn borsten omhoog totdat het truitje ineens 

samen met mijn beha naast me op de grond lag. 

‘Je hebt gelijk,’ zei ik. ‘Ik geloof niet dat ik deze kledingstukken de komende 

uren nog nodig heb.’  

Misschien had ik toch te snel geoordeeld over de theorieën van Marie Kondo, 

dacht ik. Het verwijderen van overtollige kledingstukken gaf inderdaad een 

geweldig gevoel.  Het knagende gevoel was helemaal verdwenen.   
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