
Een duikvakantie om nooit te vergeten 

Eindelijk was het zover. Mijn rode koffer stond al wekenlang op mijn kamer stof te happen. 

Speciaal voor deze gelegenheid had ik mezelf getrakteerd op nieuwe kleding. Tijdens de 

eerste duikvakantie met mijn vriendinnen wilde ik schitteren. Behalve de enorme hoeveelheid 

kleding had ik mezelf een goede duikuitrusting laten aanmeten.  

Janneke, Maartje, Suus en ik hadden afgelopen jaar ons duikbrevet gehaald. Ik voelde me 

altijd de minste van ons vieren en was blij verrast toen we allemaal geslaagd waren en ons 

brevet in ontvangst mochten nemen uit handen van onze duikinstructeur Jeroen. De 

duiklessen waren een fijne onderbreking van mijn drukke werkweek. Een nieuwe fase in het 

samenzijn met mijn vriend Mats was aangebroken nu we een huis hadden gekocht. Ik woonde 

nog bij mijn ouders en Mats had een kleine studio. Tijd om de volgende stap te zetten dus. 

Toen we besloten hadden om ons duikbrevet te halen, hadden we meteen een luxe vakantie 

naar een idyllisch vakantieparadijs in Egypte geboekt. Een resort waar we onze 

duikervaringen in de praktijk konden uitproberen. Ik keek er ontzettend naar uit om lol te 

maken met mijn vriendinnen. Het voelde alsof ik mijn vrijgezelle bestaan zou opgeven als ik 

met Mats ging samenwonen. Nu ik naar alle kledingsetjes keek die uitgestald op mijn bed 

lagen, vlogen er honderden vlinders in mijn buik rond. Op YouTube had ik gezien en geleerd 

hoe ik zo effectief mogelijk mijn koffer kon inpakken, zodat ik optimaal gebruik kon maken 

van de kofferruimte. Het lijstje dat ik had opgesteld, werd keurig nagelopen en afgevinkt en 

na een klein uur had ik alles gepakt.   

‘Hé Cin, wat zie je er goed uit,’ floot Suus, toen ze aanbelde en ik geheel in stijl de deur 

opende. 

‘Nou, nou, dank je,’ overdreven buigend begroette ik haar enthousiast. ‘Jij mag er ook best 

zijn.’ Ik knipoogde. Suus was altijd de mooiste van ons vieren geweest. 

‘Whaha, grapjas,’ lachte ze. ‘Klaar?’ 

‘Yes,’ zei ik, terwijl ik met mijn hoofd in de richting van mijn koffer knikte.  

Even later waren we compleet, nadat we Janneke en Maartje hadden opgepikt. Opgewekt 

getetter vulde de kleine Renault Twingo en ik glimlachte van het vrolijke geklets van mijn 

vriendinnen. Nadat we de auto geparkeerd hadden en we onze koffers naar de vertrekhal 

gezeuld hadden, kwamen we op adem bij een cappuccino van Starbucks.  

Wonder boven wonder had iedereen alle benodigde reispapieren bij zich en konden we 

inchecken. Het hele douanegebeuren verliep verrassend soepel en sneller dan verwacht waren 

we bij de gate vanwaar we zo meteen de lucht in zouden gaan. Hoewel ik al vaker gevlogen 



had, bleef het toch spannend. Zou het wel goed gaan twee weken op vakantie met mijn beste 

vriendinnen?  

Ik schudde de onzekerheid van me af en besloot vanaf nu alleen nog maar te genieten. Een 

blikkerige stem riep ons vluchtnummer om door de intercom en giechelend verplaatsten we 

ons van de ongemakkelijke, plastic stoeltjes naar de lange rij ongeduldig wachtende mensen 

en sloten achteraan. In het vliegtuig zochten we ons plekje. We zaten verspreid in het 

vliegtuig. Ik keek naar mijn buurman, maar hij deed meteen zijn ogen dicht en sliep 

vervolgens de hele reis. Ik las een spannend boek en toen mijn oren dichtklapten, besefte ik 

dat de landing was ingezet.   

Zodra het vliegtuig veilig aan de grond stond, klonk een luid applaus en nadat het lampje van 

de veiligheidsriemen uitging, stond iedereen gelijktijdig op uit zijn stoel en was het dringen 

geblazen om zo snel mogelijk het vliegtuig te verlaten.   

‘Hè, hè, we zijn er,’ ik rekte me goed uit, toen ik eenmaal uit het vliegtuig was en ruimte had 

om mijn armen te strekken.  

‘Ja, heerlijk hè?’ Maartje sloeg kameraadschappelijk haar arm om mijn schouder. Nadat we 

ons hadden opgefrist op het redelijk schone toilet, gingen we probleemloos door de douane en 

op zoek naar het busje dat ons naar het resort zou brengen.   

Een oudere man stond verveeld met een bordje in zijn hand op ons te wachten. Zijn 

chagrijnige gezicht klaarde onmiddellijk op toen hij zijn gezelschap zag. Hij deed zijn best om 

een praatje aan te knopen, maar zijn gebrekkige Engels maakte dat vrijwel onmogelijk, dus 

lachte en knipoogde hij maar wat naar ons. Er was echter niemand die op zijn avances inging. 

In de taxi was het koel, terwijl het buiten drukkend warm was. De zon scheen fel door de 

autoruiten. Erg voorzichtig reed de taxichauffeur niet, want we schoven van links naar rechts 

op de bank. Ik voelde me misselijk. Na een klein half uur rijden, arriveerden we bij het resort. 

Een prachtig, geheel uit witte steen opgetrokken, complex doemde voor ons op. Mijn 

vriendinnen glunderden net zo als ik. 

‘Wow, wat is het hier prachtig. De foto’s kloppen precies met de werkelijkheid,’ zei Janneke. 

‘Inderdaad, geen woord gelogen,’ beaamde Suus.  

In de lobby blonk het marmer ons van alle kanten tegemoet. Medewerkers in chique 

uniformen liepen af en aan. Dit was de perfecte plek voor de perfecte vakantie.  

Die avond genoten we volop van ons eerste uitgebreide diner, waarbij de wijn rijkelijk 

vloeide. Omdat de reis ons behoorlijk had uitgeput, wilde ik het die avond niet te laat maken. 

Ik stelde voor om na het eten nog een klein rondje te wandelen en daarna ons bed op te 



zoeken. Ik wilde bovendien met Mats bellen om hem over deze fantastische plek te vertellen. 

Rondwandelen in deze mooie omgeving voelde als terechtkomen in het sprookje van duizend 

en één nacht. Overal flakkerden lichtjes en het geluid van de golven die op het strand rolden, 

maakte me rustig en ontspannen.  

Eenmaal op de kamer, ik deelde de mijne met Suus, trok ik me terug op het balkon en vertelde 

Mats aan de telefoon enthousiast over onze reis en de eerste avond in het resort. Moe, maar 

voldaan, rolde ik even later mijn kingsize bed in. Hoewel ik nog had willen fantaseren over 

hoe de komende weken eruit zouden zien, dacht mijn lichaam daar anders over en binnen no 

time was ik in diepe rust.  

De volgende ochtend werd ik uitgerust en goedgehumeurd wakker. Suus was ook al uit bed en 

bekeek zichzelf kritisch in de spiegel.  

‘Looking good, baby,’ zei ik, terwijl ik naar haar knipoogde. Ik voelde een steek in mijn 

lichaam, omdat ze zo weinig moeite hoefde te doen er zo goed uit te zien. 

‘Jee, dank je, Cin.’ 

Ik sprong lenig het grote bed uit, nam een verkwikkende douche en kleedde me zorgvuldig 

aan.  

Het ontbijt was rijk en overvloedig en de meest heerlijke geuren kwamen mijn neus binnen. 

Mijn ogen flitsten hebberig van links naar rechts en mijn maag knorde. Ik besloot van alles 

wat te nemen. We spraken over de eerste duik van onze vakantie. Een tikkeltje gespannen, 

maar met vooral veel zin, liepen we na het ontbijt en het inpakken van onze spullen naar de 

plek waar ons eerste duikavontuur zou beginnen. 

Een grote, gespierde man stond met zijn rug naar ons toe en draaide zich om toen hij ons 

opgewonden geklets hoorde. Een bliksemschicht schoot door mijn lichaam en liet een 

knetterend gevoel achter. Mijn wangen gloeiden en ik legde onopvallend mijn handen op mijn 

gezicht in een poging te voorkomen dat mijn vriendinnen mijn rode kleur zouden zien. Mijn 

vriendinnen giechelden en fluisterden gelijktijdig: 

‘Mijn god, wat een lekker ding.’ 

Ik kon alleen maar knikken, omdat ik mijn stem niet vertrouwde.  

‘Zo dames, jullie zien eruit alsof jullie er zin in hebben. Ik ben Tommy, jullie beste vriend 

voor de komende dagen.’ Zijn diepe stem kwam rechtstreeks in mijn onderbuik terecht, waar 

hij voor de nodige kriebels zorgde.  

‘We hadden het slechter kunnen treffen,’ Suus knipoogde naar Tommy, met een ondeugende 

blik in haar ogen. Zoals altijd nam zij het voortouw en een steek ging door me heen. Ik voelde 



me altijd onder druk in haar nabijheid en wilde ook eens de populairste zijn. 

‘Ik ben Suzanne en dit zijn Janneke, Maartje en Cindy. Wij hebben er ontzettend veel zin in 

en nu nog meer, nietwaar ladies?’  

Een bulderende lach klonk en we lachten vrolijk mee. Het spreekwoordelijke ijs was 

gebroken. Regelmatig keken zijn lichtblauwe ogen me vragend aan om te controleren of ik 

zijn uitleg had begrepen. Ik knikte omdat ik mijn stem nog altijd niet vertrouwde. Zijn 

diepgebruinde huid en gespierde lichaam in combinatie met die blauwe ogen en zwarte haren 

maakten hem onweerstaanbaar. Ik kon er niets aan doen, maar mijn lichaam reageerde erg 

gevoelig op zijn aanwezigheid. Mats verdween naar de achtergrond en ik kon alleen maar in 

het nu zijn en genieten van dit moment. Alhoewel we ons duikbrevet hadden, legde Tommy 

alles geduldig en uitgebreid uit. Zijn ervaring, kennis en zelfvertrouwen gaven me een veilig 

gevoel. Duiken in Egypte bleek heel andere koek. Zenuwen gierden door mijn lijf toen ik mijn 

duikuitrusting met bibberende handen aantrok.  

‘Kom, ik help je wel.’ Zijn warme stem streek over mijn voorhoofd. Hij legde zijn handen 

geruststellend op mijn schouders en hitte joeg door me heen. 

‘D..d..dank je,’ stotterde ik zenuwachtig. 

‘Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik zorg ervoor dat er niks kan gebeuren.’  

‘Tommy, kun je mij ook helpen?’ Suus wierp een boze blik in mijn richting en gooide met 

een wulps gebaar haar haren nonchalant over haar schouder. Ik irriteerde me opeens aan haar. 

‘Ik kom zo bij je terug’, fluisterde Tommy in mijn oor. Zijn hand streek zacht over mijn rug 

en hoewel ik het bloedheet had, liepen de rillingen over mijn lijf. 

Ook Maartje en Janneke leken onder de indruk van hem. Hij had ons alle vier behoorlijk het 

hoofd op hol gebracht. Ik schaamde me voor mijn puberale gedrag. Mijn vriendinnen hadden 

daar overigens geen enkele last van, leek het. Hun geflirt met Tommy was gênant. Gelukkig 

besefte ik op tijd dat ik thuis een geweldige lieverd had. 

‘Zo, daar ben ik weer,’ Tommy’s stralende lach werkte aanstekelijk. Hij en ik hadden de hele 

dag de grootste lol en aan het einde van de dag liep ik goedgehumeurd naast Suus. 

‘Wat was het leuk, hè?’ vroeg ik enthousiast.  

‘Ja, echt fantastisch’, klonk het knorrig. ‘Jeetje Cin, wat bij jij een aanstelster. Ben je soms 

vergeten dat thuis je grote liefde zit?’ 

Aha, daar kwam de aap uit de mouw.  

‘Goh, Suus, ik had er even niet meer aan gedacht,’ ketste ik terug. ‘Gelukkig heb jij niemand 

thuis, hè?’ 



Ik begon te lachen toen ik haar verontwaardigde gezicht zag. Het duurde niet lang voordat 

Suus hartelijk met me meelachte en we het voorval achter ons lieten. 

Die avond tijdens het diner spraken we uitvoerig over onze eerste duikervaring. Natuurlijk 

bleef Tommy niet onbesproken. Janneke zat stilletjes voor zich uit te staren. Toen mijn blik de 

hare ontmoette, kleurde haar gezicht donkerrood en draaide ze snel haar hoofd weg.  

Ook deze avond dronken we teveel en tipsy waggelde ik naar onze kamer, waar ik me nogal 

onelegant op het bed liet vallen.  

‘Wat was het een heerlijke dag,’ zuchtte ik.  

‘Echt wel, ik kan niet wachten tot het morgen is.’ 

Het antwoord wachtte ik niet af, want toen mijn hoofd het kussen raakte, was ik al in een 

diepe slaap. Ik droomde over Mats en Tommy. Het was verwarrend. Met een hoofd vol 

watten werd ik wakker en ik had spijt van al die wijntjes. Met Suus was het niet veel beter 

gesteld. Flinke wallen tekenden zich onder haar kleine ogen af. Haar gezicht was bleek en ze 

zweette. Het ontbijt hield ik daarom karig. Ik wilde geen flater slaan door straks in zee mijn 

ontbijt uit te kotsen. Ik hield het bij een kop lauwe thee en een sneetje geroosterd brood met 

marmelade. Mijn vriendinnen aten ook bijna niets en het was voor ons doen redelijk rustig 

tijdens het ontbijt. Janneke was zo mogelijk nog stiller dan gisteren.  

‘Is er iets, Jan?’ vroeg ik. ‘Je bent zo stil. Vind je het niet leuk?’ 

Ik zag hoe ze verstijfde, maar haar gezicht vertrok geen spier toen ze antwoordde: 

‘Nee hoor. Er is niets. Ik ben gewoon moe.’  

Haar mond lachte, maar haar ogen deden niet mee. Omdat ik haar niet in verlegenheid wilde 

brengen, liet ik het rusten. Als haar iets dwarszat, zou ze er vanzelf mee komen. We waren 

een stuk tammer, toen Tommy ons uitleg gaf over het tweede uitstapje. 

‘Gaat het wel?’ vroeg hij, terwijl hij bezorgd naar me keek.  

Suus snoof en antwoordde in mijn plaats: 

‘Ja, het gaat prima. We hebben alleen teveel gedronken gisteravond, daarom zijn we zo 

koest.’ Zijn diepe lach zorgde toch weer voor die bekende tinteling in mijn onderbuik. Ik was 

niet ongevoelig voor zijn charmes, al deed ik nog zo mijn best mijn gevoelens voor hem weg 

te drukken.  

‘Goed, ik zal jullie met fluwelen handschoentjes behandelen vandaag.’ Hij knipoogde en als 

vier schoolmeiden giebelden we verlegen. Maartje fluisterde in mijn oor: 

‘O God, Cin, hij is zo leuk.’ Ik knikte en voelde hoe mijn wangen rood kleurden. Hij was echt 

leuk en knap en gespierd en… Mijn gedachten dwaalden af en hitte joeg opnieuw door mijn 

lijf. Stop hiermee, riep ik mezelf een halt toe.  



Janneke had de hele ochtend weinig gezegd en stond als een standbeeld naast ons. 

‘Janneke, kan ik je ergens mee helpen?’ Tommy liep naar haar toe en legde behulpzaam zijn 

hand op haar onderrug.  

‘Ik durf niet’, fluisterde ze. Tranen blonken in haar ogen. 

‘Vertel me wat er aan de hand is, dan kan ik je zorgen misschien wegnemen’,  zei Tommy 

begripvol. Het was vast niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. Jannekes lip trilde vervaarlijk 

toen ze vertelde waarom ze zo bang was. 

‘Ik ben zo bang dat ik onder water een haai tegenkom.’ Suus deed haar best om niet in lachen 

uit te barsten en ik keek vernietigend haar kant op. Troostend legde ik mijn arm om Jannekes 

schouder. Tommy bleef rustig en zei bemoedigend: 

‘Je bent echt niet de eerste die bang is voor haaien. Ik blijf vandaag dicht bij je. Probeer om 

door je angst heen te gaan, anders durf je misschien niet meer te duiken. Dat zou zonde zijn, 

toch?’ 

Ik kon hem wel zoenen. Maartje en ik bleven op de achtergrond, terwijl Suus zich opnieuw 

uitsloofde om zijn aandacht op te eisen. Het lukte Tommy om Janneke over haar haaienfobie 

te helpen, want ik hoorde hen steeds vaker lachen. Het gaf ons de gelegenheid om op eigen 

houtje de onderwaterwereld van Egypte te verkennen. De Rode Zee stond bekend om zijn 

prachtige en uitgestrekte koraalriffen. Het water was heerlijk warm en helder. Behalve koraal 

zagen we maanstaartjuwelbaarzen, keizersvissen, rode koraalbaarzen en 

tweebandanemoonvissen. Zodra ik onder water was, vergat ik alles om me heen en genoot ik 

van al het natuurschoon. Ik durfde niet te ver weg te gaan, dus bleef ik in de buurt van 

Tommy en Janneke. Maartje en Suus hadden hetzelfde idee, want ook zij bleven angstvallig 

dichtbij. Wederom vloog de dag voorbij en ’s avonds zaten we  te keuvelen, toen een bekende 

stem klonk.  

‘Zo dames, dat ziet er gezellig uit. Vinden jullie het goed als ik erbij kom zitten?’ 

We knikten bevestigend en de rest van de avond werd er gestreden om zijn aandacht. Ik zag 

hoe Tommy’s blik regelmatig op zoek ging naar de mijne. Hoe graag ik ook op zijn avances 

wilde ingaan, toch verzette ik me tegen deze impuls. Suus keek af en toe jaloers naar mij maar 

zei niets.  

Eenmaal op de kamer hield de ijzige stilte aan. Zodra ik mijn make-up had verwijderd en een 

koude douche had genomen, dook ik het frisse bed in. Ik sloot mijn ogen en deed alsof ik 

sliep. Even later hoorde ik hoe de deur zacht in het slot viel en toen ik mijn ogen opende, zag 

ik dat ik alleen was. 

Ik trok een vestje aan en sloop de kamer uit. Ik vroeg me af of Suus een geheime rendez-vous 



met Tommy zou hebben. Het complex lag er stil en verlaten bij en alleen de nachtverlichting 

liet een spookachtig schijnsel op de muren achter. Ik rilde. Met de sleutel van Maartjes en 

Janneke in mijn hand ging ik kijken of ze daar misschien te vinden was. We hadden elkaars 

sleutel in geval van nood. Ik schrok toen ik ook daar niemand zag en na een grondige 

inspectie ging ik uiteindelijk gedesillusioneerd naar onze kamer terug. Ik had geen idee waar 

ik hen moest zoeken en voelde me niet op mijn gemak. Sterker nog, ik voelde me 

buitengesloten. 

Hoewel het intussen middenin de nacht was, kon ik de slaap niet vatten. Tegen het begin van 

de ochtend viel ik in een onrustige slaap. Ik droomde opnieuw verwarrende dromen. Weer 

werd ik met een zwaar hoofd wakker. Dit keer was ik niet zo enthousiast om aan een nieuw 

duikavontuur te beginnen. Suus deed alsof haar neus bloedde en ik besloot haar niet met haar 

afwezigheid te confronteren. Janneke en Maartje praatten honderduit en hadden duidelijk zin 

in deze dag. Janneke was compleet omgedraaid sinds gisteren en Maartje was, zoals altijd, 

zichzelf. Ze gedroegen zich niet anders dan normaal. Waarschijnlijk had ik gewoon gedroomd 

dat ze vannacht spoorloos waren. Ik besloot dat piekeren geen zin had en sprak met mezelf af 

dat ik vanaf nu alleen maar ging genieten.  

Uitgelaten liep Janneke voor ons uit. Aangekomen bij de verzamelplek was Tommy nergens 

te bekennen. Een vreemd gevoel overviel me. Maartje keek me vragend aan en ik haalde mijn 

schouders op.  

‘Goh, waar zou Tommy uithangen?’ vroeg Suus. ‘Hij wacht ons meestal op.’  

Zoekend liepen we over de steiger en keken rond of we hem zagen. 

‘Hallo dames. Ik neem vandaag Tommy’s plaats in,’ klonk een nerveuze stem. De jongeman 

die ons gespannen aankeek, leek in de verste verte niet op Tommy. Een vlaag van 

teleurstelling stroomde door mijn lichaam en aan de gezichten van de anderen te zien, hadden 

zij hetzelfde gevoel. 

‘Hoi, is Tommy ziek?’ Maartje herpakte zich het eerst.  

‘Uh, nou eh, tja’, stamelde de jongen ongelukkig. ‘We weten niet waar hij is. Misschien is hij 

nog niet terug van zijn dagelijkse ochtendduik.’ Als vanzelf werd mijn blik naar Suus 

getrokken. Mijn hart bonkte in mijn borstkas. Zou zij hier iets mee te maken hebben? Ze gaf 

echter geen krimp.  

‘O, dat is vreemd’, zei Janneke beteuterd. ‘En ook erg jammer, want hij heeft me zo goed 

geholpen gisteren.’  

‘Het spijt me echt,’ zei de jongen. Hij voelde zich duidelijk erg ongemakkelijk over de hele 



situatie.  

‘Jij kunt er ook niets aan doen’, zei ik toeschietelijk en ik stak mijn hand naar hem uit. ‘Ik ben 

Cindy en dit zijn mijn vriendinnen Suzanne, Maartje en Janneke. Fijn dat jij ons vandaag 

begeleidt.’ Ik knikte naar hen in de hoop bijval te krijgen.  

‘Ik ben Ferdy. We gaan er een mooie dag van maken.’ Zichtbaar opgelucht leek hij opeens 

een stuk groter en zelfverzekerder. Ferdy was een slungelige jongen die volstond met 

sproetjes. Zijn haren hadden de kleur van frisse wortels en zijn huid was bleek.   

‘Zo mag ik het horen. Kom op dames. We zullen Ferdy eens laten zien wat we kunnen.’ Ik 

knipoogde naar hem en ondanks zijn rode wangen, kleurde zijn gezicht nog donkerder rood.  

‘Wat zou er met Tommy aan de hand zijn?’ vroeg Suus zachtjes aan mij. ‘Zou hij een 

blauwtje hebben gelopen en daarom zijn gezicht niet meer durven laten zien?’ Ik haalde mijn 

schouders op. Wat een rare vraag. 

Hoe goed Ferdy zijn best ook deed, het was toch anders. De dag verliep een stuk langzamer 

en de magie van de Rode Zee leek verdwenen. Onze gedachten gingen uit naar Tommy. Bij 

het diner verwachtte ik steeds Tommy’s stem te horen. We waren een stuk stiller en rustiger 

dan de voorgaande avonden. Ondanks het vroege tijdstip, besloot ik om vroeg naar bed te 

gaan. Zo had ik  tijd om met Mats te facetimen en kon ik op tijd slapen. Voor half twaalf was 

het muisstil op onze kamer.  

Midden in de nacht werd ik wakker van een geluid dat ik niet kon thuisbrengen. Met het hart 

in mijn keel keek ik voorzichtig door mijn wimpers. Suus lag alweer niet in haar bed. Het 

begon een vreemde gewoonte te worden. Hoe graag ik ook wilde weten waar ze was, toch 

bleef ik in bed. Misschien was ze bij Janneke en Maartje op de kamer, omdat ze nog geen zin 

had om te slapen. Onrustig draaide ik heen en weer met de vreemde ervaring van gisteren nog 

in gedachten. Toen het licht werd, kon ik mijn ogen niet meer openhouden en viel ik eindelijk 

in een droomloze slaap.  

‘Goodmorning sunshine,’ klonk Suus’ opgewekte stem. 

‘Huh? Ik slaap pas net.’  

‘Wij hebben al ontbeten. Ik heb je laten liggen, omdat je zo vast sliep. Sta je op? We gaan er 

weer een geweldige dag van maken.’ 

Ik kreunde en kwam moeizaam uit bed. Op goed geluk graaide ik een jurkje uit de kast en 

kleedde me snel aan. Daarna gooide ik een plens koud water in mijn gezicht om wakker te 

worden. De rest van de dag ging in een waas aan me voorbij. Tommy bleek nog steeds 

spoorloos en er werd met man en macht naar hem gezocht. Ferdy was gespannen en ik merkte 



dat hij last had van het hele gebeuren. De knoop in mijn maag leek zich permanent in mijn 

lichaam te hebben gevestigd. De manier waarop Suus zich gedroeg was bovendien bijzonder 

te noemen. Janneke en Maartje waren ook stil en bezorgd. 

‘Vind je niet dat Suus vreemd doet?’ vroeg Maartje. 

‘Ja, echt wel. Ik heb er zo’n naar gevoel bij.’  

Terug op onze kamer besloot ik Suus te confronteren. 

‘Hé Suus, je gedraagt je raar en bent ’s nachts niet op de kamer. Is er iets?’ Mijn hart ging 

verschrikkelijk tekeer. Haar wangen kleurden vuurrood en een verschrikte uitdrukking 

verscheen in haar ogen. 

‘Hè, wat bedoel je? Er is niets.’ De manier waarop ze aan haar vingers friemelde, verried 

echter iets anders.  

‘Je weet dat je alles tegen me kunt zeggen, hoe erg ook.’ Ik keek haar dwingend aan in de 

hoop een doorbraak te forceren. Ze keek glazig terug en ik besefte dat er geen bevredigend 

antwoord zou komen. De rest van de tijd bleef het stil op onze kamer. 

’s Avonds aan het diner ontstond er opeens commotie in het resort. Gewapende politieagenten 

stormden schreeuwend in het Arabisch de eetzaal binnen. Paniek gierde door de aanwezigen 

en hier en daar hoorde ik zacht gesnik. Er was vast iets vreselijks aan de hand. Aangezien we 

de taal niet spraken, hield ik een ober aan en vroeg hem te vertalen wat er gezegd werd.  

‘Er is een duiker dood aangetroffen in zee. Iets met een zuurstoftank waarmee geknoeid is.’ 

Alle kleur trok uit mijn gezicht weg. Maartje, Janneke en Suus gilden. Tranen stroomden over 

hun wangen en ook ik hield het niet droog. Dat moest Tommy zijn. Wie had er met zijn 

spullen gerommeld en waarom? Weer werd mijn blik naar Suus getrokken. Het leek erop dat 

zij er iets mee te maken had. Haar afwezigheid, stemmingswisselingen en extreem jaloerse 

gedrag waren aanwijzingen die erop konden duiden dat ze wel degelijk bij deze zaak 

betrokken was. Alle aanwezigen moesten in de eetzaal blijven en werden ondervraagd. Het 

was duidelijk dat ze één van de gasten verdachten van het misdrijf. Ik had niks op te biechten, 

maar aan de gespannen gezichten van mijn vriendinnen te zien, maakten zij zich wel zorgen.  

Toen het mijn beurt was, liep ik gedwee met de agenten mee om vervolgens enkele minuten 

later weer terug te mogen naar de eetzaal. Ik had ze verteld wat ik wist. Eén voor één werden 

mijn vriendinnen meegenomen en toen het Suus’ beurt was, keek ik haar bedenkelijk na. Ze 

was erg zenuwachtig, leek het. Gelukkig kwam ze vrij snel terug en de opluchting was van 

haar gezicht af te lezen. Ik had me voor niets zorgen gemaakt en even schaamde ik me voor 

mijn twijfels over Suus. Het zou vast iemand zijn die wij niet kenden. Tot mijn grote afschuw 



kwam Maartje geboeid naar buiten onder begeleiding van een heleboel agenten, alsof ze een 

crimineel was. Ook Suus en Janneke waren met stomheid geslagen. De volgende ochtend 

zaten we verslagen en kapot op het politiebureau. Maartje was gearresteerd voor moord met 

voorbedachten rade. Ik had die nacht geen oog dichtgedaan en samen met Janneke en Suus 

hadden we de nacht doorgebracht op onze kamer, pratend over wat er gebeurd zou kunnen 

zijn en waarom. Suus bleek inderdaad geheime afspraakjes te hebben, maar niet met Tommy. 

Ze waren eergisteravond nog teruggegaan toen ik sliep, omdat Suus een knappe ober had 

ontmoet, die hen had uitgenodigd in zijn kamer. Ik keurde het absoluut niet goed, maar ze was 

een volwassen vrouw die zelf haar beslissingen maakte. Dat mysterie was nu opgelost. We 

hadden niets meer tegen Maartje mogen zeggen, maar de blik op haar gezicht zou ik nooit 

vergeten. Ze was totaal onherkenbaar met een waanzinnige gloed die koortsachtig in haar 

ogen glinsterde toen ze het resort werd uitgeleid.  

Uiteindelijk hoorden we de schokkende waarheid. Maartje bleek ontzettend jaloers te zijn op 

de aandacht die wij van Tommy hadden gekregen en wilde hem een lesje leren. Ze had 

geknoeid aan zijn zuurstoftank, zodat de meter niet meer accuraat was en zijn zuurstof sneller 

op was dan hij kon zien. Hij was daardoor ’s ochtends vroeg, voordat de groep zou komen, in 

moeilijkheden gekomen en in een poging naar de oppervlakte te gaan, was hij verstrikt 

geraakt in planten en verdronken.  Dat ze compleet was doorgeslagen, werd mij pas echt 

duidelijk toen ze zonder blikken of blozen het hele verhaal vertelde. De manier waarop ze het 

uit de doeken deed, maakte me kotsmisselijk. Ze vertelde hoe ze willens en wetens met zijn 

duikapparatuur had geknoeid en hem zo zijn dood tegemoet had gestuurd. Ik vroeg hoe ze dit 

had kunnen doen. 

‘Jullie hadden het zo druk met Tommy adoreren, dat ik in de gelegenheid was om mijn plan 

uit te voeren. Het was veel makkelijker dan ik had gedacht. Google is echt je grootste vriend 

en alles is te vinden als je maar goed zoekt. Altijd was ik het muurbloempje, maar dat is nu 

verleden tijd. Ik heb geproefd aan krachten die groter zijn dan wie ook.’ Het werd pijnlijk 

duidelijk dat ze in haar eigen fantasiewereld leefde en niet voor rede vatbaar was. Ik had altijd 

geweten dat ze onzeker was, maar had zoiets nooit verwacht. Wij allemaal niet, trouwens.  

De vakantie die zo sprookjesachtig begonnen was, eindigde in een vreselijke nachtmerrie. Ik 

moest haar ouders inlichten, die kapot waren door het afschuwelijke nieuws. Maartje kwam 

terecht in een vrouwengevangenis en leefde daar onder erbarmelijke omstandigheden. Vanuit 

Nederland werd een advocaat aangesteld die haar zaak in behandeling nam. Janneke, Suus en 

ik waren dan wel onschuldig en vrij om te gaan, maar het gebeuren had een diepe impact op 



ons. Het leven zou nooit meer hetzelfde zijn.  

Wie had ooit kunnen bedenken dat deze duikvakantie zo zou eindigen?  

 


