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Woest schudde Jill haar hoofd. Op haar
beeldscherm stond een mailtje open van haar
directeur: Henk Houtman. Schamper dacht ze dat
het een wonder was dat hij überhaupt kon mailen,
aangezien hij normaal voor elke vloek of zucht zijn
secretaresses inschakelde. Maar dit geval was
kennelijk te belangrijk om uit handen te geven.
Neerbuigend sneerde Houtman in zijn tekst dat
hij ‘centjes moest verdienen’ en dat dit nogal lastig
gaat ‘als je tikgeit een kapitale misser maakt’. 

Die tikgeit was zij. 

Ze kon zich nog als de dag van gisteren
herinneren hoe zenuwachtig ze voor het eerst
door de gangen van het monumentale pand liep,
op weg naar haar eerste sollicitatiegesprek sinds
de universiteit. Ze mocht plaatsnemen in een
modern ingericht kantoorpand, tegenover een
charmante jongen van haar leeftijd: Henks oudste
zoon Bastiaan. Zijn warrige haar en felgroene
ogen, de sexy kuiltjes in zijn wangen… Ze was zo
onder de indruk van alles dat hij vertelde dat ze
klakkeloos meeging in zijn voorstel: ‘We willen je 



graag toevoegen aan het team, maar de kandidaat
voor je was net iets meer geschikt. Maar waarom
begin je niet gewoon als directiesecretaresse?
Dan ben je in elk geval binnen en weet je als eerst
wanneer er weer een vacature vrijkomt!’ Het klonk
als een buitenkansje: werken voor een van de
belangrijkste spelers binnen de Nederlandse
advocatuur én met Bastiaan. Jill nam de baan aan
en tekende daarmee impliciet voor stilstand
binnen haar carrière. 

Al snel ontdekte ze namelijk dat het als
secretaresse vrijwel onmogelijk was om junior
advocaat te worden. Per slot van rekening had ze
als jonge ex-studente nauwelijks relevante
werkervaring, en werd elke vrijgekomen functie
stilletjes ingevuld door iemand uit Henks eigen old
boys network. Toch bleef Jill. Het was
gemakkelijker om een vaste baan te hebben. En
bovendien bouwde ze snel een hechte
vriendschap op met haar directe collega Nina.

Nou ja, en dan was Bastiaan er natuurlijk nog.
Hoewel ze nooit echt tot de kus kwamen die ze in
gedachten honderdduizend keer beleefde, gaf hij
wel kleur aan haar dagen en konden ze het goed 



met elkaar vinden. En daarbij, blijven we niet
allemaal soms te lang hangen bij een baan waar
we eigenlijk allang klaar mee zijn? Ze vond het
daardoor dus eigenlijk allemaal wel prima, tot dat
mailtje van vandaag.

Voor de zekerheid besloot ze eerst het bewijs van
haar onschuld te zoeken voor ze zou reageren.
Een kleine opgave, omdat ze sinds corona
regelmatig thuiswerkte en haar bureau inmiddels
oogde of er een kleine tornado had gewoed. Toch
zocht ze door, ze wist zeker dat het ergens lag.
Vluchtig doorzochten haar vingers de eindeloze
stapels papieren tot ze uiteindelijk een morsig
vodje tevoorschijn trok! Aan de hanenpoten te
zien had Houtman zitten rekenen na een
copieuze lunch met veel wijn. Ze trok haar
rekenmachine uit een la en tikte de cijfers drie
keer opnieuw. Zie je wel! Die kapitale misser die
hij aan haar toeschreef, was gewoon zijn eigen
schuld.  Jill had in het verleden één keer de fout
gemaakt hem te verbeteren, waarna hij haar in
niet mis te verstane woorden had duidelijk
gemaakt dat nooit meer te doen. Ze had de
getalletjes dus klakkeloos overgenomen zonder
na te rekenen en dit was het resultaat. 



Ze gilde. Het liefst wilde ze Houtman verbaal om
zijn oren slaan en hem keihard de waarheid
vertellen. Na al die jaren vol ellende zat ze vol
woede en ergernis die eruit moesten. Geërgerd
keek ze naar het scherm en klikte in een vlaag van
dappere recalcitrantie op de reply-knop. Ze begon
te tikken. Niet eens omdat ze de mail echt wilde
versturen, ze was niet gek, maar omdat het
hopelijk enorm zou opluchten. Al na drie woorden
voelde het of Pandora’s box openging en alles
stroomde naar buiten. Jill liet geen spaan van hem
heel, wees hem er fijntjes op hoe de corporale
firma haar iedere kans op vooruitgang had
ontnomen, vertelde dat hij misschien de wijn
maar eens moest laten staan als hij geen kapitale
missers wilde maken en dat je als vrouw alleen
een kans maakte bij zijn bedrijf als je minimaal
veertig was, geen sociaal leven nastreefde en je
strepen had verdiend in de advocatuur. Tot slot
bedankte ze hem voor een cv waar ze zakelijk
gezien geen zak aan had en vertelde hem dat hij
haar baantje lekker kon steken waar het licht niet
schijnt. Ze klikte op de verzendknop en haalde
diep adem. Dat voelde lekke….

NEE! 



Ijskoude paniek gleed via haar ruggenwervels 
omhoog en ze had het gevoel dat haar keel werd 
 dichtgeknepen. Terwijl haar hart als een razende
in haar keel bonsde, zocht ze haar verzendmap.

Intussen klikte ze met trillende vingers twee keer
nerveus op de verkeerde map, deed een paar
schietgebedjes en hoopte vooral dat ze in een
surrealistische nachtmerrie zat waaruit ze elk
moment kon ontwaken. In een poging te
kalmeren, snoof ze bijna hyperventilerend in en
blies daarna hard uit – werkte gegarandeerd in
stresssituaties volgens haar yogi. Maar goed, die
had waarschijnlijk nog nooit zijn baas met de
grond gelijk gemaakt in een mailtje. Toen ze haar
verzendmap en de inbox van Houtman had
bekeken, zag ze dat de mail niet alleen verzonden
was, maar ook gelezen. Oeps! 

Ondanks dat ze wist dat haar conservatieve baas
elke vlijmscherpe sneer verdiende, baalde ze
enorm. Een referentie kon ze op deze manier
natuurlijk mooi op haar buik schrijven, maar los
daarvan zou het überhaupt een wonder zijn als ze
nog een functie binnen de advocatuur zou
kunnen vinden na dit incident. Houtman was dan  



misschien een eersteklas eikel, maar had wel een
invloedrijke clientèle en genoot hoog aanzien
binnen het wereldje. Gedeprimeerd overzag ze de
pijnlijk gevolgen van haar impulsieve actie: ze nu
maar één echte baan op haar cv staan en daar
had ze alles verpest. 

Kwaad vloekte Jill naar het scherm. Dat
veranderde natuurlijk helemaal niks. ‘Oké, denk
na… Denk na Jill!’ Verschrikt perste ze haar lippen
op elkaar. Zie je, dit was natuurlijk het begin van
het einde. Als ze ook al tegen zichzelf begon te
praten in de derde persoon, kon ze helemaal wel
inpakken. Veel tijd om bij haar beginnende
krankzinnigheid stil te staan had ze niet. Vanuit
het niets begon haar telefoon te trillen en
verscheen Houtman in beeld. Ook dat nog! De
paniek van daarnet kwam met volle kracht terug.
Eigenlijk moest ze opnemen, want dat deed je als
je volwassen was en je baas zojuist had
uitgemaakt voor rotte vis. Maar ze kon het niet
opbrengen. Het enige dat ze nu eigenlijk nog
wilde was zich terugtrekken onder haar dekbed
en daar stilletjes in volledige ontkenning blijven
afwachten tot de storm weer voorbij ging. 



Jill legde haar hoofd in haar handen, terwijl haar
donkerblonde lokken langs haar gezicht vielen. Ze
kreunde. Wat moest ze nu doen? Tussen haar
vingers door keek ze toe tot het zoemende
apparaat weer stil werd. Dat was dan in elk geval
nog een voordeel aan de hele situatie: doordat ze
thuiswerkte, hoefde ze haar baas niet direct
onder ogen te komen. En, zo probeerde ze
zichzelf op te vrolijken, erger kon het in elk geval
niet worden. Ze genoot net een halve minuut van
die gedachte, toen haar telefoon nog eens
zoemde: een sms van haar voicemail. 

Oké, het kon dus wel erger. Niet alleen omdat hij
haar waarschijnlijk genadeloos met de grond gelijk
maakte in zijn bericht, maar – en dat was
misschien nog wel het ergst van alles – als hij iets
had ingesproken dan had hij ook de door haar
voicemailboodschap gehoord. Ter verdediging
bleef het natuurlijk raar dat je anno 2021 nog een
bericht insprak bij anderen, vond ze. Appen was
veel sneller en makkelijker. Maar Houtman bleef
van de oude stempel: hij beweerde bij hoog en bij
laag dat je gewoon even moest bellen, omdat je
dan meteen je zaken kon regelen en geen
vertraging opliep. Tijd was immers geld. En hoewel 



hij daar dan wel gelijk in had, leidde het er in dit
geval toe dat hij Jills uitgelaten stem moest
hebben gehoord, flink aangeschoten na een wilde
carnavalsavond en luidkeels zingend: ‘Liever een
worst in m’n kont, dan dat jij hier voor me stond’.
Op dat moment had het briljant en hilarisch
geleken, inmiddels iets minder. 

Misselijk belde ze Nina, die die middag wel op
kantoor zat. Die wist altijd overal wel oplossingen
voor, wat er ook gebeurde. Wie weet kon ze haar
zelfs geruststellen dat het allemaal wel meeviel.
Kennelijk had haar beste vriendin zitten wachten
op het telefoontje, want ze nam meteen op.
‘Jemig, Jill!’ riep ze, ‘wat heb je gedaan? Houtman is
nog minder te genieten dan normaal en dat zegt
wat!’ Aarzelend piepte Jill: ‘Ik heb hem iets heel
naars gemaild en per ongeluk ontslag genomen…
En hij heeft waarschijnlijk mijn voicemail gehoord.’
Nina, die de tweede stem had gezongen tijdens
die bewuste carnavalsavond, schoot bulderend in
de lach. ‘Au, mijn buik,’ hikte ze, ‘waarom heb je
die voicemail niet gewoon verwijderd toen ik het
je zei?’ Zuchtend wees Jill haar erop dat voicemails
inspreken gewoon verschrikkelijk 2015 was,
hoewel haar dat zelf inmiddels ook wat flauw in de 



oren klonk. Daarbij loste het de hele e-mail en
waterval aan verwensingen niet op. 

Nina werd weer serieuzer en kwam meteen ter
zake. ‘Oké, lieverd, het was niet handig, maar
blijven mokken lost niets op. Je gaat nu twee
dingen doen. Ten eerste moet je die boodschap
afluisteren, dan weet je maar wat er gezegd is.
Daarna ga je in je handjes knijpen van geluk, want
Chantal heeft corona opgelopen bij haar scharrel
en moest dus afzeggen voor Ibiza. Tot vijf minuten
geleden baalde ik enorm, maar jij bent de
oplossing voor dat probleem. Boek een vlucht
voor zaterdagochtend, pak je koffers en bereid je
voor op een heerlijke vakantie.’ Ze leek Jills
aarzeling aan te voelen, want direct daarna
vervolgde ze resoluut: ‘Nee, geen excuses over
hoe druk je het wel niet hebt, zoals normaal, want
je hebt voorlopig helemaal niks te doen.’

Nina had gelijk, wist Jill. Eigenlijk hield ze helemaal
niet van reizen, omdat ze het zonde vond van
haar geld. Maar nu kon ze er niet onderuit: thuis
zou ze alleen maar vol zelfmedelijden haar
wonden likken en de dagen aftellen tot Nina
terugkwam. Nu kon ze in elk geval even vluchten 



van de situatie en iets nuttigs doen met die berg
spaargeld die toch maar stond weg te stoffen.
Nou ja, en er waren natuurlijk ergere plekken om
bij te komen van alle ellende dan dat prachtige
eiland in de Middellandse Zee. Voor het eerst
sinds ze per ongeluk op de verzendknop klikte,
voelde Jill weer enige hoop door haar lijf stromen. 

Toch beefden haar handen toen ze 1233 intikte.
Misschien moest ze het maar laten voor wat het
was en haar struisvogeltechnieken
perfectioneren? Eigenlijk verwenste ze zichzelf om
deze slappe houding, maar ze was nu eenmaal
niet zo dapper en onbevangen als Nina. Met flinke
tegenzin drukte ze op de groene knop en wachtte
nerveus tot het bericht begon. Al snel hoorde ze
de geamuseerde, brallerige stem van Bastiaan:
‘Goed om te weten welke voorkeur je erop
nahoudt in je vrije tijd. Zeg, Van Steenis, ik moest
van mijn vader doorgeven dat hij je hier niet meer
wil spreken of zien. Nien neemt je persoonlijke
spullen mee naar huis en we maken hier je
ontslag in orde. Misschien kan je nog iets met dat
zingen gaan doen…? Joe!’ 

Haar maag kneep samen. Hoewel ze wist dat 



Bastiaan hier wel om kon lachen, kon ze wel
leukere teksten bedenken om hem toe te zingen.
Het was toch een beetje een tenenkrommende
genadeslag voor haar heimelijke verliefdheid op
de zoon van de baas. Al maakte dat in de praktijk
weinig meer uit: ze kon haar toekomstige
schoonvader sowieso nooit meer recht in de ogen
aankijken, dus haar fantasie over een leuke
toekomst samen kon ze maar beter meteen uit
het raam gooien. Met gemengde gevoelens
opende ze haar internetbrowser opnieuw. Dit
keer voor de zoektocht naar een voordelig ticket
richting Ibiza.
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Vliegen buiten het hoogseizoen had zo zijn
voordelen, merkte Jill monter op toen ze als derde
in de rij geholpen werd. ‘Ideaal hè,’ lachte Nina,
voor wie een tripje Ibiza halverwege juni inmiddels
routine was, ‘nergens drukte, straks op het eiland
voelt het alsof je in je eigen sprookje terechtkomt
en je betaalt slechts de helft van de prijs die
mensen straks in de zomer neerleggen. Kan je die
blunder van afgelopen week meteen wegspoelen
met een paar goede Daiquiris en voor je het weet
ben je alles vergeten!’ Jill glimlachte verwrongen.
Het maakte haar niet uit wat de hele week zou
wegspoelen, als het maar sterk was en werkte!
Ruim tweeënhalf uur later, na ingeklemd te
hebben gezeten tussen een net wat te dikke man
naast haar, een huilende baby op de stoel achter
hen en luidruchtige vroege feestgangers voor zich,
voelde Jill zich dankbaarder dan ooit toen ze weer
vaste grond onder haar voeten voelde. Ze trok
Nina mee en vluchtte voor de massa uit richting
de bagagebanden en zocht een kalm plekje uit.
Loom strekte ze zich uit, terwijl de eerste koffers
voorbij kwamen, en landde met haar ellenboog op
iets dat niet in de lucht hoorde te zweven. ‘Au!’ 



Geschrokken draaide Jill zich om en keek recht in
een paar indrukwekkend diepblauwe ogen die
toebehoorden aan de knapste man die ze sinds
Bastiaan was tegengekomen. Had zij weer! ‘Sorry,’
begon ze zich meteen te verontschuldigen met
een hopelijk charmante glimlach. Maar hij leek
geen tijd voor haar excuses te hebben, want hij
griste een zwarte koffer van de band en beende
kwaad weg, hoofdschuddend iets mompelend
over die verdomde turistas. 

Benauwd keek ze opzij, op zoek naar bijstand,
maar Nina was veel te druk bezig met speels
knipogen en het verzenden van charmante
glimlachjes naar een knappe blondine aan de
overkant van de bagageband en had helemaal
niks gezien. ‘Nien!’ Met enige tegenzin maakte
haar beste vriendin zich los van haar flirtpogingen:
‘Yes, love?’ Met veel misbaar legde Jill uit wat er
zojuist was gebeurd, maar Nina haalde haar
schouders op en vond dat haar beste vriendin
zich weer eens druk maakte om niks. ‘Hij had
haast, jij gaf hem een voltreffer op zijn neus. Wie
zou daar wel vrolijk op reageren? Vanavond is hij
het incident alweer vergeten en staat hij te lachen
in de kroeg.’ Hoewel ze het nog steeds lastig vond 



en een hekel had aan confrontaties, besloot Jill
zich er toch maar bij neer te leggen. Per slot van
rekening was ze op vakantie gegaan vanwege die
zenuwslopende situatie in Nederland, ze ging haar
tripje niet laten verpesten door een chagrijnige
Ibicenco. Ze zou hem waarschijnlijk toch nooit
meer zien.

Niet veel later liepen ze met hun koffers en
trolleys richting de reisleidster, die zich voorstelde
als Anna en hen meenam naar de tourbus. De
paar seconden die ze buiten liepen, ademde Jill
Ibiza in met volle teugen. De zon brandde heerlijk
op haar huid, overal zag ze bloemen in prachtig
felle kleuren verderop lag de intens azuurblauwe
zee die ze al vanuit het vliegtuig had bewonderd.
Het was zo prachtig dat zelfs de grootste chagrijn
niet kwaad kon blijven, glimlachte ze. Ze gaf haar
koffers aan de chauffeur en plofte niet veel later
neer op de zachte stoel, klaar voor het avontuur. 

‘Tropicana Hotel’ schalde de stem van de
reisleidster door de bus. Nina porde in haar zij.
‘We moeten eruit, slaapkop!’ Jill moest even zijn
weggedommeld, want van de busreis had ze
weinig meegekregen en zo te zien was meer dan 



de helft van de andere reizigers al uitgestapt.
Anna stond buiten met de laatste papieren en
haar kaartje. ‘Mocht je me nodig hebben, dan kan
je dit nummer bellen. Verder weten ze alles bij de
receptie.’ Slaperig glimlachte Jill naar haar. ‘Komt
goed, dank je wel.’ Niet veel later reed de bus
weer verder en liepen ze naar binnen. Zacht
kreunend rekte Jill zich uit, toen vanuit haar
rechterooghoek een schim opzij dook. Ze slaakte
een gilletje en keek opnieuw recht in de
betoverende ogen van het vliegveld. Niet weer!

Zo te zien dacht hij het ook. Hij riep een paar
furieuze Spaanse woorden, mopperde tegen de
receptioniste en beende kwaad het hotel weer uit.
‘Dat is die vent!’ Jill wees hem na, terwijl Nina zich
van helemaal niets bewust leek. Vragend keek
Nina haar vriendin aan. ‘Let je wel op als ik praat?
Die kerel van het vliegveld, weet je nog? Die ik per
ongeluk op zijn neus had geraakt? Opvliegend
typje..? Nou, net gebeurde het bijna weer.’ Nina
grinnikte. Jill keek ook zo ongelukkig, en even
eerlijk: hoe groot was nu de kans dat je iemand
twee keer op een dag bijna een bloedneus slaat?
Ze kende maar één persoon die zoiets voor elkaar
kreeg en die stond nu beteuterd naast haar. ‘Joh,’ 



riep ze monter, ‘we gaan de kamer zo in, trekken
onze bikini's aan en nemen een duik in het
zwembad. Dan ben je in elk geval niet meer zo
moe dat het je nóg een keer overkomt!’ 

Niet veel later stond Jill voor de spiegel. Het was
niet haar beste dag: eerst al die kerel, nu haar
spiegelbeeld. Ze zag hoe haar bleke huid wat sneu
afstak tegen haar zalmroze bikini met ruches, heel
anders dan bij het gebronsde model op de foto.
Dat was het nadeel van nooit op vakantie gaan.
Een tikje jaloers staarde ze opzij naar Nina, wiens
karamelkleurige huid eigenlijk alles kon hebben,
zeker de felgekleurde bandeaubikini die ze
vandaag droeg. Bovendien was haar vriendin
behept met prachtige rondingen, een eindeloze
hoeveelheid zelfvertrouwen en donkere krullen
die weelderig over haar rug vielen. Jill voelde zich
toch altijd een beetje gewoontjes als ze naast haar
liep. 

Met een opgetrokken wenkbrauw keek Nina haar
aan en doorbrak haar gedachtestroom. ‘Zeg, lieve
schat, je bent toch geen energie aan het verspillen
aan stomme onzekerheden?’ Betrapt keek Jill haar 



aan. ‘Nou ja, ik ben zo witjes en jij zo mooi bruin
en…’ Hoofdschuddend keek Nina terug. ‘Hou op
hoor! Deze vakantie hebben we helemaal geen
tijd voor onzekerheden. We zitten op Ibiza en daar
komen mensen die eeuwig bij hun personal
trainer zitten, die elke week een spray tan nemen
en zo vol botox zitten dat hun
gezichtsuitdrukkingen uit hetzelfde verleden
komen als hun rimpels. Als je je om dat soort
dingen druk gaat maken, kan je net zo goed je
hele vakantie binnen blijven.’

Schoorvoetend gaf ze haar gelijk. ‘Dat weet ik ook
wel, maar je…’ Nina keek haar quasi-streng aan.
‘Geen gemaar, je gaat je nu insmeren en dan gaan
we naar het zwembad.’ Met hun slippers aan en
een handdoek over hun schouders geslagen,
sloften ze naar het bontgekleurde bad dat voor de
deur van het hotel lag. De luxueuze
tweepersoonsligbedden aan de rand waren hier
en daar bezet, maar het was verder vrij rustig. Dit
was toch het leven zoals dat zou moeten zijn? De
onzekerheid van net leek ineens mijlenver weg. Jill
gooide haar handdoek neer en plofte neer op de
flamingoroze zwembadrand, liet haar onderbenen
in het water bungelen en voelde hoe een diep 



geluksgevoel door haar lijf stroomde. Door haar
zonnebril keek ze naar de bar aan de rechterkant,
waar Nina twee cocktails bestelde en glimlachte. 

Een paar uur later lagen ze aangeschoten op hun
ligbed. Het was net iets voor zevenen, toen Jill
haar maag voelde knorren. ‘Ik geloof dat we even
wat moeten gaan eten,’ giechelde ze, ‘maar ik heb
geen zin om op te staan. Sterker nog, ik weet niet
of ik dat nog wel kan haha!’ Grijnzend trok Nina
haar omhoog, hoewel ze ook wat wankel op haar
benen stond. ‘We moeten wel! Kom, we trekken
even snel wat fatsoenlijks aan, dan neem ik je mee
naar een heel tof restaurantje aan het strand.’ Op
goed geluk trok Jill wat uit de kast en probeerde
zo nuchter mogelijk het hotel te verlaten, wat nog
best lastig was, merkte ze, als je om de haverklap
keihard in lachen uitbarstte en enigszins
wiebelend op je hakken naar de taxi liep. In alle
vrolijkheid ontging haar de bruinverbrande man
die bij de receptie stond en haar met zijn
felblauwe ogen hoofdschuddend nakeek.
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Nog nooit had ze iets op dat zo lekker smaakte als
dit knapperige broodje, de sappige hamburger en
cheddar die er vanaf droop... Jill trapte haar
sandaaltjes uit en liet haar voeten door het zand
glijden, propte een paar frietjes in haar mond en
trok zich niks aan van het feit dat iedereen haar zo
gulzig kon zien eten. Ze had ook zo verschrikkelijk
veel trek. ‘Cheers,’ lachte ze naar Nina, terwijl ze
een flinke teug ijskoude fanta naar binnen klokte.
Die zat al even gelukzalig van haar burger te
genieten, zag ze. Als de hele vakantie zo geweldig
werd, zou ze het hele incident bij Houtman
waarschijnlijk nog vergeten ook.

‘Zo Van Steenis, lekker aan het nassen?’ Van schrik
verslikte Jill zich haar nieuwe hap en begon
onophoudelijk te hoesten. Rood als een biet
staarde ze opzij in het gezicht van Bastiaan die
niet in het minst onder de indruk leek van haar
uitgebreide maaltijd. ‘Wat doe jij hier?’ ‘Ik hoorde
van Nina dat jullie naar het eiland gingen deze
week, en ik had ook wel zin in een tripje. We
hebben hier in de buurt een tweede huis. Of een
vierde, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar je 



hoeft niet zo benauwd te kijken, ik heb mijn vader
voor de zekerheid thuisgelaten,’ bulderde hij. Een
beetje ongemakkelijk glimlachte ze terug. 
Bastiaan. Tot een halve week terug had ze een
moord gedaan voor zo’n toevallige ontmoeting op
dit droomeiland, besefte ze. Alleen had ze in haar
fantasie natuurlijk niet zoals nu half aangeschoten
als een hongerige leeuw zitten eten en wat stukjes
hamburger uitgehoest, maar bevallig aan de bar
gezeten – chic nippend aan een of andere hippe
cocktail. Ongemakkelijk keek ze omlaag en zag dat
er wat verloren ketchupspetters op haar simpele
strandjurkje zaten. Ineens voelde ze zich pijnlijk
klunzig, net als na het voicemailincident. Ze
snapte ook niet waarom hij haar nog opzocht,
zeker na alles wat er was gebeurd. 

Uiteindelijk knikte ze maar gewoon alsof ze ook
maar enigszins begreep hoe het was om een
leven te leiden waarin je spontaan kon beslissen
even een weekendje naar ‘het eiland’ te gaan,
neer te ploffen in je tweede – of zelfs vierde huis –
en je te laten fêteren door het personeel van je
vader. ‘Komen jullie morgenavond anders bij ons
langs?’ doorbrak Bastiaan de stilte. Hij knikte
daarbij kort naar wat vrienden die achter hem 



zaten en kennelijk tot zijn entourage behoorden.
Ze had ze compleet gemist in haar pogingen de
hamburger te overleven. Eerlijk gezegd wist ze
niet of ze er nog meer blunders bij kon hebben.
Was het soms niet beter om je fantasie te
koesteren? Wanhopig keek ze naar Nina, maar die
negeerde haar en knikte gelijk. ‘Is prima hoor, Jill
en ik zijn dan rond 22.00 uur bij jou, ok? App je
adres maar.’ 

Voor ze het wist was de zaak beklonken en zaten
ze weer samen aan tafel. Waar ze zojuist vooral
genoot van de vrijheid, het heerlijke leven en die
fantastische hamburger, kreeg Jill nu geen hap
meer door haar keel. De jongen waar ze
maandenlang een stiekeme verliefdheid voor had
ontwikkeld, en waar ze het eigenlijk nog steeds
behoorlijk warm van kreeg, had haar zojuist
uitgenodigd voor een avondje in zijn vakantievilla?
Bovendien dacht ze met het schaamrood op haar
kaken terug aan de gênante ontmoeting, die verre
van zelfverzekerd was geweest. ‘Nien…,’ kreunde
ze met haar hoofd in haar handen, ‘wat moet ik
nou?’ 

‘Je kans grijpen,’ vond Nina. ‘Even eerlijk, hoelang 



wacht je al op een moment als dit? En kennelijk
vindt hij jou ook interessant, anders zou hij hier
niet spontaan opduiken. Dus maak je niet zo druk.
Als hij die hoestpartij van daarnet niet
afschrikwekkend vond, zal hij het wel flink te
pakken hebben,’ grijnsde ze, en wenkte de ober
voor de rekening. Terwijl ze betaalde, schoof Jill
voor de vorm nog snel een laatste hap hamburger
naar binnen en besloot dat ze hier binnenkort
nog maar eens moest komen om écht te kunnen
genieten van haar eten. Het enige waar ze nu nog
naar verlangde was haar bed om bij te komen van
deze veelbewogen eerste dag.

De volgende avond liep ze aarzelend achter Nina
aan richting het vakantiehuis van de familie
Houtman. Het prachtige gebouw werd rondom
aan alle kanten verlicht. Aan weerszijden van het
pad stond een bonte verzameling planten en
prachtige bloemen die het vakantiegevoel
versterkten, in het gras zag ze snel een hagedisje
wegschieten. Diep onder de indruk nam ze alle
details in zich op. Van de achterkant van de villa
hoorden ze gedempte housebeats komen en het
zachte geroezemoes van Bastiaans gasten. Haar
zachtroze jurkje omsloot haar lichaam en liet haar 



vers gebruinde huid mooi uitkomen. In
combinatie met de subtiele make-up voelde ze
zich goed. En toch twijfelde ze even. Nina draaide
zich om, pakte haar hand en kneep er zacht in.
‘Het komt wel goed. Echt! Ik zou je nooit hierheen
laten gaan als ik denk dat het een slecht idee is. Is
het niks, dan zijn we zo weer weg.’ Jill haalde diep
adem. Dat was ook zo. Tijd om door te zetten. 

Ze liepen over een authentiek natuurstenen
paadje naar de andere kant van de villa. Het
uitzicht daar was zo mogelijk nog
adembenemender. In de verte zag je de baai met
zijn betoverende lichtjes die als glitter uitgestrooid
leken langs het strand en de tuin was minstens zo
mooi. Het zwembad leek gigantisch, er waren een
stuk of vier ruime zithoeken en het personeel liep
druk heen en weer om de gasten te voorzien van
drankjes. Jill dacht verderop dat ene meisje te
herkennen dat een campingprogramma
presenteerde op RTL, zag wat modellen en een
soapacteur en aan de bar stond Bastiaan met een
air alsof het de gewoonste zaak van de wereld
was. Nou ja, besefte ze, dat was het voor hem
waarschijnlijk ook. Zelfs Nina was onder de indruk,
zag ze toen ze opzij keek, en dat gebeurde niet 



vaak. ‘Is het niks, dan zijn we zo weer weg,’
herhaalde Jill de woorden van haar vriendin met
een grote lach op haar gezicht. ‘Ik geloof niet dat
ik weleens een spectaculairder feestje heb
meegemaakt dan dit, als ik eerlijk ben.’ Nina knikte
instemmend. ‘Ik zag geloof ik die ene zanger
lopen, van dat zomerliedje dat jij zo leuk vind.
Vakantieliefde heet het toch?’ Als een detective
speurde Jill de immense achtertuin af tot haar oog
viel op de waanzinnig knappe donkere jongen die
ogenschijnlijk moeiteloos in een hangmat plofte.
Had zij dat geprobeerd, zou ze er waarschijnlijk
aan de andere kant weer uitvallen, grinnikte ze in
zichzelf. ‘Yup, dat is hem!’ zuchtte ze. Al snel kwam
er een tweede jongen bij, de soapacteur zag ze,
die hem gepassioneerd kuste. ‘En zo te zien nog
een verliefdheid die ik uit mijn hoofd moet
zetten…’ 

‘Zo Van Steenis, zijn we verliefd?’ Jill hapte naar
adem van schrik. Hij moest eens ophouden met
die onverwachte verrassingen van hem. Ze haalde
haar schouders op en keek Bastiaan aan. ‘Mooi
huis!’ probeerde ze er zo nonchalant mogelijk uit
te krijgen. Een flink understatement natuurlijk,
want het was een droomvilla. ‘Ja, het is een leuk 



optrekje,’ stemde hij ermee in. ‘Maar genoeg
gekletst, ik zal jullie even voorstellen aan wat
mensen.’ Alsof het de gewoonste zaak van de
wereld was, pakte hij Jills hand vast en trok haar
mee richting wat vage beroemdheden die dichtbij
de bar stonden, terwijl Nina er achteraan liep.
Intussen gebaarde hij zijn personeel om opnieuw
champagne rond te brengen en liet zijn hand
subtiel langs Jills onderrug glijden. 

‘Nien, dit is Lilly. Ik denk dat jullie wel veel gemeen
zullen hebben,’ zei hij met een knipoog. Nina keek
recht in de ogen van een van de knapste vrouwen
van Nederland die zich de afgelopen jaren
regelmatig in de media had uitgesproken over
homo-emancipatie. Ze slikte en stak haar hand
uit, zelfverzekerder dan ze zich op dat moment
voelde. Monter nam Lilly Nina op, van top tot
teen. Jill keek geamuseerd naar de twee; het
gebeurde immers niet elke dag dat haar beste
vriendin zo van de kaart was – al leek het
wederzijds te zijn. Dat ze raakvlakken hadden,
bleek inderdaad een goede inschatting. Snel
praatten ze honderduit, alsof de rest van de
wereld steeds verder op de achtergrond raakte en
alleen zij er nog toe deden. 



Jill merkte intussen dat Nina gelijk had toen ze
gister zei dat Bas zich tot haar aangetrokken
voelde. Terwijl hij haar van de ene naar de andere
interessante gast meetrok, toonde hij zich een
fijne gastheer die haar zich geen moment verloren
liet voelen, ondanks dat ze de meeste gasten
alleen maar kende van televisie. De spanning die
ze aan het begin van de avond had gevoeld,
verdween steeds verder naar de achtergrond en
ze vermaakte zich prima. Hoe vaak zat je immers
op een feestje vol bekende Nederlanders op zo’n
sprookjesachtige plek?
 
‘Weet je wel dat je al een tijdje mijn hoofd op hol
brengt?’ Ze stonden ergens halverwege de tuin,
aan de rand van het zwembad, en waren op weg
geweest naar het volgende gezelschap, toen
Bastiaan Jills hand had gepakt. Haar hart maakte
een sprongetje. Dit was nog beter dan die
jarenlange fantasie die ze op kantoor had
gekoesterd. ‘Echt?’ Hij glimlachte naar haar. ‘Ja.
Juist dat je niet zo bent als al die meisjes hier,
maakt je extra speciaal. Je bent gewoon jezelf. Je
stikt in een hamburger, maar het maakt je geen
bal uit,’ ging Bastiaan verder, ‘en je gaat naar het
strand in een oud gevalletje, zonder je druk te 



maken of het net van de catwalk komt. Dat is
verfrissend. Nou ja, en even eerlijk… Dat je mijn
vader zo kwaad hebt gemaakt, vind ik een leuke
bijkomstigheid.’

Hoewel het haar stak dat hij haar nieuwe, maar
enigszins simpele jurkje van gisteren bestempelde
als oud gevalletje, drukte ze die gedachte weg. Hij
bedoelde het waarschijnlijk goed. De ruzie met
zijn vader bleek bovendien helemaal geen
afknapper, merkte ze verrast op. In tegendeel. Zijn
ruwe hand gleed intussen langs haar wang terwijl
hij haar diep in haar ogen aankeek. Langzaam
boog hij naar voren en kuste haar. Eerst zacht,
toen ruwer. Jill kreunde zacht en voelde hoe haar
lijf zich vulde met honderdduizenden vlinders. Ze
drukte haar lijf tegen hem aan en wilde eigenlijk
niets liever dan hem meetrekken naar één van de
achterste ligbedden. Jeetje, wat had ze hier lang
op gewacht. 

Hun gepassioneerde zoen werd verstoord toen
één van de modellen ongeduldig op zijn schouder
tikte. ‘Bas, ik heb even wat nodig,’ zei ze met een
wat verwilderde blik. Ze negeerde Jill compleet en
trok hem aan zijn arm. ‘Kom nou!’



 Verontschuldigend lachte Bastiaan naar haar en
liep met het magere meisje mee, dat nauwelijks
achttien kon zijn. Jill voelde zich wat ongemakkelijk
en keek ter afleiding om zich heen. Al snel viel
haar oog op Nina en Lilly, die samen op een
bankje zaten naast het zwembad. De vonken
spatten er zo hard vanaf dat ze ze hier kon voelen,
grinnikte Jill. Hun hoofden raakten elkaar bijna en
een zoen kon nooit ver weg zijn, waarschijnlijk. Ze
zuchtte. Het geluksgevoel van gisteren was terug.
Wat een fantastisch feest! En dan te bedenken dat
ze gisteren eigenlijk helemaal niet wilde gaan. 
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Met die gedachte besloot Jill even naar de bar te
lopen voor een glas water. Terwijl ze bestelde,
dwaalde haar blik opnieuw door de tuin tot ze in
een donkere hoek Bastiaan zag staan met het
model van daarnet. Ze leken verwikkeld in een
nogal heftig gesprek. Het meisje hing aan zijn arm
en riep wanhopig om hulp, waarop hij haar iets
toegooide. Jill zag de geamuseerde blik op zijn
gezicht toen het meisje hem losliet en het gras in
dook. Niet veel later zag ze hoe het kind gehaast
met een bankpasje het lijntje op de palm van haar
hand uitzette en haar neus erlangs liet glijden.
Misselijk besefte ze dat Bastiaan niet zomaar een
feestje organiseerde, maar dat het voor hem ook
gewoon een bron van inkomsten was. 

Eentje waar hij zo te zien zelf ook wel pap van
lustte. Met open mond zag ze vervolgens hoe de
zoon van haar voormalige werkgever snel om zich
heen keek. Toen hij zich onbespied waande, snoof
hij zelf ook een lijntje en liep weer terug naar zijn
gasten. ‘Sneu kind,’ vertrouwde hij haar knipogend
toe toen hij weer naast haar stond. ‘Ze wil zo
graag doorbreken en denkt dat ik haar daarbij kan 



helpen.’ Andere omstanders lachten, maar Jill was
alle vrolijkheid inmiddels ontgaan. ‘Ik moet even
naar de wc, daar links toch?’ Terwijl Bas knikte en
begon te praten één van zijn beste vrienden, liep
ze door naar achter en belde een taxibedrijf. ‘Ten
minutes, señora,’ besloot de vrouw aan de andere
kant van de lijn. 

Niet veel later stond ze naast haar beste vriendin.
‘Nien, ik ga. Taxi komt eraan over vijf tot tien
minuten. Ga je mee?’ Nina knikte meteen en stond
zonder iets te vragen op: ‘Samen uit, samen thuis.
Maar vind je het erg als ik Lilly meeneem? We
hebben nog zoveel te bespreken…’ Jill besloot dat
dit niet het moment was om moeilijk te doen en
besloot dat ze later wel zouden praten. Als ze hier
maar weg kwam! ‘Prima, moeten we alleen nu wel
gaan.’ Gehaast tikten haar pumps op de tegels die
ze eerder nog zo bewonderend had bekeken,
maar ze had er geen oog meer voor. Een tikje
nerveus keek ze op haar telefoon om te zien hoe
laat het was. Tien minuten, had die vrouw gezegd.
Hopelijk geen Spaanse tien minuten, want dan
stonden ze hier over een halfuur misschien nog.

‘Hé Van Steenis, wat is dat? Probeer je weg te 



sneaken?’ Bastiaan keek haar arrogant aan met
opgetrokken wenkbrauw. Van de charmante
miljonairszoon die haar daarnet rondleidde, was
weinig meer te herkennen. ‘Denk je dat je het
ergens anders beter kan krijgen ofzo? Beetje
ondankbaar om er stiekem vandoor te gaan, vind
je niet?’ Jill keek betrapt terug, maar ook met een
tikje medelijden. Waar ze jarenlang naar hem had
opgekeken en hem al die tijd beschouwde als de
vangst van de eeuw, zag ze nu wie hij werkelijk
was: een sneue zesentwintigjarige jongen die
gevangen was in het leven dat zijn vader hem
opdrong. Iets waaraan hij misschien dacht te
kunnen ontsnappen met een snuifje coke, maar
waar hij waarschijnlijk nooit helemaal van los zou
kunnen komen. Ze begreep nu ook waarom hij
het zo fantastisch had gevonden dat ze zijn vader
op zijn plek had gezet: zelf zou hij dat nooit doen.

‘Nee Bas, maar het is goed geweest,’ zei ze
geduldig, ‘ik vond het een fantastische avond en
jullie hebben een adembenemend huis, maar
drugs is gewoon niet zo mijn ding. We gaan lekker
naar ons hotel.’ ‘Drugs is gewoon niet zo mijn
ding,’ deed hij haar kinderachtig na met een
piepstem. ‘Vergeet alleen niet dat je deze kans 



nooit meer krijgt.' Nadrukkelijk wees hij naar zijn
lijf en hij draaide met veel misbaar om. ‘Neuken
doe ik toch wel,’ mompelde hij, terwijl hij
schouderophalend terug wandelde richting het
feest. Opgelucht haalde ze adem, blij dat hij het
daarbij liet en zij naar het hotel terug kon. Nina
keek haar vragend aan terwijl ze met haar hoofd
richting Bastiaan knikte, maar Jill schudde haar
hoofd. ‘Morgen leg ik het wel uit.’ 

Gelukkig kwam de taxi aanrijden en stonden ze
binnen enkele minuten weer voor hun eigen
hotel. Lilly keek instemmend naar het bordje bij
de ingang en grinnikte. ‘Adult only, had ik daar
maar erg in gehad bij het boeken. Nu zitten we
naast een gezin van drie, waarvan de jongste nog
een baby is. Allemaal prima, maar niet als je
probeert bij te komen van je kater.’ Met een brede
grijns keek Nina haar aan en antwoordde: ‘Maar
goed dat je dan vannacht een logeeradres hebt!
Zeg Jill, vind je het goed als wij vast naar boven
gaan?’ Oftewel: Jill, kan je even beneden bij de bar
gaan zitten zodat wij elkaar fysiek kunnen leren
kennen, wist ze, en ze knikte. Uiteindelijk had Nina
ook geen vragen gesteld toen ze halsoverkop bij
het feest weg wilde. ‘App me maar.’



 Met een zucht schoof ze aan de bar. Het was net
twaalf uur geweest. Zo te zien had er een band
opgetreden in het hotel, die nu de laatste spullen
stond op te ruimen, en de gasten van het hotel
vertrokken langzaam weer richting hun kamers.
Niet veel later was de rust teruggekeerd. ‘It looks
like you had a great night?’ vroeg Jill de barjongen
die een paar bierviltjes doorkeek met
telefoonnummers. Hij grijnsde. ‘Nederlands toch?
Ja het was gezellig. Ik ben even aan het kijken bij
wie ik straks ga slapen.’ Ze lachte terug.
‘Maar jouw avond is niet helemaal gelopen zoals je
wilde?’ 
 ‘Hoe weet je dat?’
 ‘Nou je bent, vergeef me als ik een verkeerde
inschatting maak, midden twintig, zit op Ibiza en
bent al voor zonsopkomst thuis. Dan heb je óf een
leuke scharrel opgedoken, of je avond is heel
anders gelopen dan je voor ogen had.’

Tja, logisch eigenlijk. Jill besloot dat ze weinig te
verliezen had met een onbekende op een eiland
zo ver van huis, en stak van wal. Over haar pijnlijke
akkefietje bij Houtman, de gedwongen vakantie
richting Ibiza, Bastiaan die ineens opdook en zijn
uitnodiging voor het feest. ‘Nou, en terwijl ik 



optimaal stond te genieten van dit fantastische
eiland, de indrukwekkende villa en het goede
gezelschap, zag ik hem in een hoek van de tuin
met zijn neus in een berg coke hangen. Niet echt
wat ik voor ogen had toen ik daarheen ging,’
besloot ze het verhaal. De barjongen vertrok zijn
mondhoek. 

‘Verbaast me niks, je leek me al niet zo’n type.’ Jill
draaide zich om. ‘Pérdon, niet slaan alsjeblieft!’ De
diepe, donkere stem verraste Jill. De norse man
van de dag ervoor dook quasi-grappig opzij en
had een veel vriendelijker uitstraling dan eerder.
Op haar hoede vroeg ze zich af hoe hij ineens
Nederlands kon spreken, waarom hij nu wel leuk
deed en wat maakte dat hij haar dacht te kennen.
Ze schudde hooghartig haar hoofd. ‘Ik sla
helemaal niemand, jij moet gewoon uitkijken en
niet onverwachts met je gezicht achter ellenbogen  
gaat staan. En waarom spreek je ineens
Nederlands?’

Eigenlijk verwachtte ze niet dat hij serieus op haar
zou ingaan, omdat hij eerder steeds zo gehaast
overkwam, maar hij nam plaats op de kruk en
begon te vertellen. ‘Mijn moeder is eind jaren 



zeventig naar Nederland verhuisd, waar ze mijn
vader leerde kennen. Tien jaar later kregen ze mij,
als de laatste van vijf kinderen en ik groeide op als
Hollandse jongen. Maar het Spaanse bloed kroop
waar het niet gaan kon, en vijftien jaar geleden
vertrokken ze richting haar geboorte-eiland, met
mij en mijn iets oudere zusje. Ze startte een hotel
en bleef daar tot ze er anderhalf jaar geleden
genoeg van kreeg. Inmiddels wonen ze weer in
Nederland en mag ik de administratie hier op
orde houden, terwijl mijn zus de gastvrouw is.’

Jill begreep meteen dat zijn zus de receptioniste
moest zijn tegen wie hij zo mopperde toen ze hier
aankwamen. ‘Ik snap alleen één ding niet. Je runt
een hotel met je zus, en onderdeel van zo’n
onderneming is de gastvrijheid naar je klanten
toe. Maar ik vond je helemaal niet zo gezellig.’ Hij
grinnikte. ‘Niemand vindt het toch leuk om bijna
twee keer in zijn gezicht geslagen te worden?’
Daar moest ze hem gelijk in geven. Het was ook
niet bijster handig geweest. ‘Maar je bent niet
overtuigd?’ constateerde hij terecht. ‘Misschien
moeten we opnieuw beginnen. Emilio!’ Hij stak zijn
hand uit, die ze aannam met een vriendelijke lach.  
‘Jill.’ 
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Zoals voorspeld door de barjongen ging je op
Ibiza alleen maar vroeg naar bed wanneer je een
scharrel had opgedoken. De lucht kleurde alweer
zachtroze toen Jill voor het eerst sinds begin die
avond op haar telefoon keek. Iets over zessen,
Nina had allang geappt dat ze weer naar de kamer
kon komen, maar het was Jill compleet ontgaan.
Vanaf het moment dat Emilio en zij in gesprek
raakten, kreeg de betoverende sfeer op het eiland
hen in haar greep. De buitenwereld vervaagde. Ze
misten dat de barjongen met een grijns op zijn
gezicht zijn spullen inpakte en het nummer belde
op het bovenste viltje, terwijl hij bedacht dat hij
Emilio nog niet eerder zo had zien ontspannen. Ze
hoorden niet hoe het uitgaanspubliek rond vijf
uur een tikje te vrolijk voorbij stommelde, op zoek
naar een bed om te slapen. In plaats daarvan
hadden ze alleen oog en oor voor elkaar. 

Jill vertelde uitgebreid over de afgelopen vijf jaar
en hoe ze het spuugzat was geweest op de dag
van haar mailtje. Emilio sloeg dubbel van het
lachen toen ze kleurrijk uit de doeken deed hoe
haar voicemail klonk en vond het heerlijk 



verfrissend om eens een vrouw te spreken met
zoveel zelfspot, zo te zien totaal niet onder de
indruk van zijn status als hoteleigenaar. Andersom
liet hij haar keihard lachen om alle verhalen die hij
had over de gasten van afgelopen jaren. Ze
spraken over het gemis van zijn ouders, die hij
toevallig de week ervoor voor het eerst sinds
tijden weer had gezien, en hoe moeilijk het soms
was om te moeten omgaan met lastige klanten,
maar ook over Jills toekomst. Alles was natuurlijk
leuk en aardig tijdens zo’n vakantie, maar ze kon
niet eeuwig thuis blijven zitten.

Terwijl het roze licht langzaam overging in de
ochtend en het leven op Ibiza zachtjes op gang
kwam, pakte Emilio haar hand. Een huivering trok
door haar lijf. ‘Ik wil je iets laten zien voor je gaat
slapen. Wanneer ik even niet meer weet wat ik
moet doen in mijn leven, of als ik twijfel over een
belangrijke keus, dan ga ik naar dit plekje. Kom je
mee?’ Jill knikte, appte snel naar Nina dat ze nog
even op pad ging en liet zich meevoeren. Niet veel
later zoefde zijn Vespa over de geasfalteerde
wegen langs de kust. Voor haar gevoel duurde de
rit eindeloos, maar het kon haar niks schelen. Ze
genoot van het uitzicht, zowel naast de weg als 



zijn gespierde lijf voor haar neus. Hoewel haar
eigen lijf loodzwaar voelde van vermoeidheid,
wilde ze geen seconde missen. 

Uiteindelijk stopte hij bij een klein, afgelegen
baaitje. Het turquoise water was aan weerszijden
omsloten door rotsen en verderop stonden een
paar verlaten vissershutjes. Buiten wat vroege
vogels en enkele boten verderop, hoorde ze niets.
De stilte ontroerde haar. ‘De moeite waard, hè?’
fluisterde hij. Ze keek hem aan. ‘Meer dan!’ knikte
ze beslist. Van onder zijn zadel trok hij een grote
strandhanddoek tevoorschijn en twee blikjes
ijsthee. Ze pakte er gretig eentje aan en dronk het
halve blikje leeg. 

‘Weet je, ik kan me voorstellen dat het misschien
uitzichtloos lijkt in Nederland, met je baan en het
feit dat je voorlopig weinig meer kan doen met je
vooropleiding,’ zei hij, ‘maar sluit je ogen en laat je
gedachten de vrije loop. Bij mij heeft het elke keer
opnieuw gewerkt als ik het even niet meer zag
zitten. De antwoorden komen hier vanzelf.’
Hoewel ze het een tikje zweverig vond, besloot Jill
toch maar te doen wat hij zei. Ze ging naast hem
liggen op de handdoek, sloot haar ogen en dacht 



na over alles wat gebeurd was. Ze vroeg in
gedachten het universum – of wat het dan ook
was dat hier zijn werk zou doen – hoe ze hier het
best mee kon omgaan. Al snel dommelde ze in
slaap en lag ze zachtjes te snurken, terwijl Emilio
glimlachte. 

Dit meisje had iets, vond hij. Iets dat hij al in tijden
niet meer was tegengekomen. Vroeger vonden
meisjes hem alleen maar leuk omdat hij half
Spaans was. Toen hij het hotel had overgenomen,
leek het alleen maar erger en wilden ze allemaal
zijn aandacht vanwege die status. Jill daarentegen
leek er maling aan te hebben. Het was jammer dat
ze maar een weekje zou blijven. Feitelijk gezien
zelfs nog maar vier dagen. Hij streek door zijn
donkere krullen, ging liggen en keek opzij naar het
meisje dat zo fantastisch leek. Misschien was het
beter om zich niet aan haar te hechten, bedacht
hij voor ook hij zijn ogen sloot. 

Emilio’s arm lag om haar heen, merkte Jill toen ze
een paar uur later wakker werd. Hun vingers
waren in elkaar verstrengeld, alsof ze elkaar al
jaren kenden. Ze had zich geen moment verveeld
in zijn gezelschap. Kort sloot ze haar ogen en 



genoot van dit gestolen momentje. Het liefst zou
ze weer verder slapen, maar ze moesten zo terug.
De zon brandde al wat feller en ze voelde er
weinig voor om straks ongeveer dezelfde kleur te
hebben als haar nieuwe bikini. Met tegenzin
draaide ze zich naar hem om, waardoor hij wakker
schrok. Hij keek ernstig. ‘We moesten maar eens
teruggaan,’ mompelde hij. Van de vriendelijkheid
eerder die avond en vanmorgen was weinig meer
te bekennen. Geërgerd stond ze op en klopte het
zand van haar kleren, pakte het blikje ijsthee en
gooide het in de dichtstbijzijnde prullenbak. ‘Dat
zal dan maar,’ mopperde ze terug.

Balend keek hij hoe ze haar pumps aan twee
vingers hing en achteloos heupwiegend terug
wandelde naar de scooter. Waarom kon hij niet
gewoon normaal doen? Dat hij haar leuk vond,
betekende toch niet dat het gedoemd was te
mislukken? ‘Jill?’ Ze draaide om. ‘Sorry, ik… Ik
beloof dat ik je hoe dan ook weer terugbreng naar
het hotel, maar ik wil iets zeggen.’ Een tikje vijandig
liep ze naar hem terug. ‘Als je maar belooft dat je
niet weer zo chagrijnig tegen me doet zonder
reden, anders kunnen we beter nu meteen
terugrijden.’ 



Hij schudde zijn hoofd, nam haar hand en leidde
haar weer terug naar het plekje waar ze net nog
zo intiem tegen elkaar aan hadden gelegen. Hij
streek over haar vingers. ‘Vanaf het moment dat ik
je voor het eerst zag, ben ik een beetje onder de
indruk. Niet alleen van je ijzeren rechtse trouwens,
maar vooral van wie je bent. Je bent elegant,
zonder overdreven poespas, ontzettend
aantrekkelijk zonder dat je daar continu bewust
van bent en buiten dat alles vind ik je ook een
buitengewoon interessante gesprekspartner. Voor
mijn gevoel hadden we nog tot vanavond laat
kunnen doorkletsen, zonder dat er ook maar één
stilte was gevallen… Wat ik maar wil zeggen, ik vind
je leuk. Echt leuk. Maar dat vind ik eigenlijk
helemaal niet zo geslaagd, want je gaat komend
weekend alweer naar huis. En daardoor
reageerde ik net zo.’

Jill kneep stiekem in haar arm om te zien of ze niet
toch nog gewoon lag te dromen. Anders dan
Bastiaan, die haar nog geen vierentwintig uur
geleden had geprobeerd te complimenteren met
dat ‘oude gevalletje’, noemde hij haar elegant. En
hij had haar nota bene op het vliegveld gezien in
haar gemakkelijke reisoutfit. Ze keek hem 



stilzwijgend aan. De afhoudende blik in zijn ogen
was weer verdwenen en hij keek haar warm aan.
‘Jill? Het is oké als je niet hetzelfde voelt, maar zeg
alsjeblieft iets,’ zei hij zachtjes. 

‘Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen,’ bekende
ze. ‘Laten we maar teruggaan.’ Zonder nog verder
te praten, pakten ze opnieuw hun spullen en
liepen terug naar de Vespa die trouw op hen
stond te wachten. ‘Ik weet niet zo goed wat ik
moet zeggen. Laten we maar teruggaan?’ De
zinnetjes bleven maar door haar hoofd zoemen
en met elke meter die ze verder reden, leek het
nog stommer dan het in eerste instantie al had
gevoeld. In tegenstelling tot de heenweg, waarbij
ze juist iedere glimp van het uitzicht in zich had
opgenomen, kon ze nu aan niks anders meer
denken. Een van de aantrekkelijkste mannen die
ik ooit gezien heb, zegt zojuist dat hij me leuk vind,
en ik weet niet wat ik moet zeggen? Inwendig
kreunend zat ze de rit uit tot ze weer bij het hotel
waren. 

Nerveus wriemelde met haar handen toen hij de
scooter parkeerde. ‘Emilio?’ Hij draaide zich om
met een teleurgestelde blik. ‘Sorry. Ik weet best 



wat ik moet zeggen. Ik vind jou ook leuk,
aantrekkelijk, geweldig gezels…’ Verder kwam ze
niet, want hij had haar gezicht in zijn handen
genomen en kuste haar vol passie. Pas toen ze
gefluit hoorden, stopten ze. Naast hen stonden
een grijnzende Nina en Lilly. ‘Ik geloof dat we
allebei een aparte kamer nodig hebben?’ lachte
haar beste vriendin. Een beetje verlegen keek Jill
naar Emilio. ‘Ik geloof dat je vriendin een goed
punt heeft.’ 

Vanuit het niets borrelde een gedachte op,
precies zoals hij haar voorspelde in het prachtige
baaitje. Ze besloot zich maar meteen uit te
spreken, voor ze niet meer zou durven. ‘Ik heb
het!’ lachte Jill enthousiast, ‘de komende tijd
verwacht ik toch geen baan te kunnen vinden in
Nederland en eerlijk gezegd is Ibiza nu al een van
de beste dingen die me in tijden is overkomen.
Het is heerlijk om even weg te zijn van alle
verplichtingen. Ik heb genoeg spaargeld om het
hier nog even te kunnen uitzingen. Dus als jij het
ook zo voelt en we elkaar over een paar dagen
nog steeds zo leuk vinden, blijf ik gewoon wat
langer hier. Bovendien wil ik nog wel meer van het
eiland zien dan alleen jouw slaapkamer,’ 



knipoogde ze naar Emilio. 

Lachend trok hij haar tegen zich aan. ‘Ik zei toch
dat het altijd werkt? In één klap heeft die baai niet
alleen jouw probleem opgelost, maar ook het
mijne.’


