


Over het boek 
Saskia van Lieshout wil weg uit Nederland. Weg van haar 
agressieve ex-man Richard die haar niet met rust kan laten en weg 
van haar baan als supermarktcheffin, terwijl ze voor de crisis 
binnenhuisarchitecte was. Dan ziet ze een advertentie voor een 
gecombineerde functie van oppas en gastvrouw in Zwitserland bij 
een Nederlands echtpaar met kinderen dat vakantiehuisjes 
verhuurt en bouwt. Saskia wordt aangenomen, maar merkt na een 
tijdje dat ook daar niet alles is wat het lijkt. Jules en Zalia Laponder 
delen een groot verdriet dat voor steeds meer spanning zorgt. 
Gelukkig zorgt haar nieuwe vlam Klaus nog voor wat afleiding. 
Maar alles verandert als ze een gesprek tussen Jules en een 
andere vrouw opvangt en Richard opeens weer voor haar deur 
staat. Hij heeft er alles voor over om Saskia weer terug te krijgen… 
Toch? 
 
De pers over de auteur/het boek 
‘Nicci French op ski’s […] de manier waarop Vermeer de afdaling 
beschrijft is verschrikkelijk spannend.’ – Trouw  
 
‘Een heerlijke thriller met een vrouwelijke touch, die ervoor zorgt 
dat we dit jaar toch heel anders van de piste afsuizen. Vergeet 
tijdens het lezen van het laatste hoofdstuk niet te ademen!’ – 
Lifestylelog.nl over Après-ski 
 
‘Alles wat ze schrijft verandert in goud.’ – Margriet  

 
Over de auteur 
Suzanne Vermeer werd geboren in Nijmegen en verhuisde op 
tienjarige leeftijd met haar ouders naar Amsterdam. Ze studeerde 
Spaans aan de Universiteit van Amsterdamen trok na haar studie 
naar Barcelona, waar ze nu nog steeds woont en werkzaam is. 
Inmiddels staat ze bekend als dé auteur van de Nederlandse 
vakantiethriller. 
Haar zomerthriller Cruise werd genomineerd voor de NS 
Publieksprijs. 
 
 



Van dezelfde auteur 
All-inclusive 
De vlucht 
Zomertijd 
Cruise 
Après-ski 
De suite 
 
Colofon 
© 2011 Suzanne Vermeer 
Omslagbeeld 
4 Eyes Photography/Photonica/Getty Images 
Omslagontwerp 
Wil Immink Design 
© 2011 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht 
 
ISBN 978 90 229 9709 3 
NUR 332 
 
De spanningsnieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe spannende boeken 
van A.W. Bruna Uitgevers, dé thrilleruitgever van Nederland? 
Geeft u zich dan op voor onze spanningsnieuwsbrief via onze 
website www.awbruna.nl 
 



Suzanne Vermeer

Zwarte piste

A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht

awb_zwarte_piste.indd   3 01-12-10   13:10



Amsterdam, september 2010

awb_zwarte_piste.indd   5 01-12-10   13:10



7

1

Saskia wierp een korte blik in de spiegel. Mooi, de regen had weinig 
schade aangericht aan haar make-up en kapsel. Onder de paraplu van 
Roel hadden ze het stuk tussen bioscoop Pathé Tuschinski en deze kroeg 
half rennend afgelegd. Niet bepaald ideaal tijdens een eerste date, maar 
aan de andere kant had het ook wel wat. 
Ze haalde een hand door haar korte, blonde haar en liep terug het café 
in. Het was een bruine kroeg zoals er in Amsterdam wel meer waren. 
Een lange bar waaraan de stamgasten zaten aan de ene kant, houten 
tafeltjes die vooral door stelletjes bezet werden aan de andere kant en 
de ruimte daartussen waar voornamelijk groepjes stappers bewust of 
onbewust hun territorium afbakenden. Saskia ging tegenover Roel zit-
ten die een onbezet tafeltje had gevonden en wat te drinken had ge-
haald. 
‘Hopelijk is het te drinken,’ zei hij terwijl hij een glas rode wijn voor 
haar neerzette. 
Hij hief zijn glas. ‘Proost.’
‘Op een gezellige avond,’ zei Saskia. Ze nam een slok en knikte tevre-
den.
‘Lekker. Stukken beter dan het migrainespul dat bij ons in de schap-
pen ligt.’ 
Zijn glimlach leek oprecht.
‘Toch hoor je vaak dat mensen sommige wijnen uit een supermarkt 
beter vinden dan die hun slijter aanbeveelt. Ik ben een volslagen leek 
op het gebied van wijnen, hoor. Wat overigens ook voor andere 
dranksoorten geldt. Af en toe een biertje en daarmee houdt het voor 
mij op.’
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Saskia haalde haar schouders op. ‘Ik ben ook geen kenner. Om een 
globaal beeld te krijgen heb ik de supermarktwijngids een paar keer 
doorgebladerd. Keuze genoeg. Inmiddels ken ik een stuk of twintig 
merken die bij ons in de schappen liggen en weet ik ongeveer hoe ze 
smaken.’
‘Maar je moet een klant toch advies kunnen geven? Wat gebeurt er als 
iemand jou bijvoorbeeld vraagt naar een lekkere rode wijn?’
‘Dan wijs ik een merk aan en vertel mijn verhaaltje. Of ik zeg dat een 
collega het een lekker wijntje vond maar dat smaken verschillen hè?’
‘Dat meen je niet.’
‘Ja hoor. Het werk dat ik doe stelt weinig voor. Het beste bewijs daar-
van is mijn loonstrookje. Ik zou niet weten waarom ik daarvoor een 
sommeliercursus zou moeten volgen. En bovendien hebben we bij de 
populairste wijnen advieskaartjes staan. Mensen verwachten in een 
supermarkt ook niet gauw dat je hen persoonlijk uitgebreid kunt advi-
seren, dan gaan ze wel naar de slijterij.’
Ze nipte van de wijn en wilde het gesprek zo snel mogelijk een andere 
wending geven. Weg van de supermarkt waar ze Roel had ontmoet en 
met tegenzin haar geld verdiende.
‘En wat doe jij voor werk?’
‘Financieel adviseur,’ antwoordde Roel meteen. ‘Ik werk voor een be-
drijf dat zich voornamelijk bezighoudt met startende ondernemers. 
Het kantoor ligt drie straten van jouw supermarkt vandaan. Al ben ik 
daar niet zo vaak omdat ik tachtig procent van mijn tijd aan het bezoe-
ken van klanten besteed.’
‘Beginnende ondernemers, in deze crisistijd?’ 
‘Ik kan me voorstellen dat het vreemd klinkt,’ zei Roel. ‘Maar juist in 
deze lastige tijden zijn er enorm veel inschrijvingen bij de Kamer van 
Koophandel. Gepast werk vinden is zo’n crime, dat heb je zelf ook 
gemerkt, en daarom besluiten hele volkstammen voor zichzelf te be-
ginnen. Vooral de starters laten zich op financieel gebied goed voor-
lichten, om beginnersfouten te vermijden.’
Hij haalde zijn schouders bijna verontschuldigend op. ‘Op veel men-
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sen komt mijn werk gauw over als een saai beroep. Maar dat is dus 
niet zo. Het is echt een uitdaging om mensen een juist advies te geven. 
Als ze hiermee aan de slag gaan en het pakt goed uit, heb ik daar vol-
doening van. Noem het eer van je werk.’
‘Maar ik neem aan dat het ook weleens misloopt,’ haakte Saskia in. 
‘Hangen die klanten dan briesend van woede aan de lijn?’
Roel schudde krachtig nee. ‘Het komt weleens voor dat het niet zo 
loopt als vooraf ingeschat. Het blijft tenslotte ondernemerschap, niet-
waar? De fout, als je daarvan mag spreken, ligt dan bijna altijd bij de 
ondernemer. Mijn adviezen worden namelijk standaard onderbouwd 
door statistieken en toegegeven, ook daar kun je niet altijd van uit-
gaan, want er spelen te veel factoren mee. Ik kan adviseren en probeer 
vooruit te denken, maar ik kan niet de toekomst voorspellen.’
Hij nam een slok van zijn bier en maakte met een handgebaar duide-
lijk dat hij het over iets anders wilde hebben. ‘Hoe lang werk jij al in 
die supermarkt?’ 
‘Veel te lang,’ lachte ze. ‘Bijna een halfjaar.’
‘Maar wat heb je daarvoor dan gedaan?’
Om wat tijd te winnen nam ze een flinke slok van haar rode wijn. 
Moest ze nu alles over zichzelf en het afgelopen jaar gaan vertellen? 
Konden ze het niet gewoon over de film of over muziek hebben? Mak-
kelijke, veilige onderwerpen waardoor je de ander toch een beetje be-
ter leerde kennen? Misschien stelde ze zich aan, maar haar gedwongen 
ontslag en de baan die ze nu had waren sterk verbonden met wat er 
nog meer mis was gelopen afgelopen jaar. Daarom had ze het er liever 
niet over. Maar dat kon Roel niet weten. En dat hoefde ook niet. Ze 
kon het even kort en zakelijk over haar werk hebben. Dat zou bij een 
eerste date normaler overkomen dan het opzichtig vermijden. Hij gaf 
haar de indruk dat hij haar echt wilde leren kennen. Of zij dit ook 
wilde, wist ze nog niet. Ze was al maanden niet uit geweest en wilde 
eindelijk weer een beetje lol. Op zich leek hij iemand die het rustig aan 
wilde doen, wat ze wel prettig vond, maar ze wilde het ook een beetje 
luchtig houden en hij leek haar erg serieus. 
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‘Ik heb op de kunstacademie gezeten en ben daarna in de binnenhuis-
architectuur gerold,’ antwoordde ze naar waarheid. ‘Vooral de jaren 
dat ik voor een architectenbureau werkte, waren ontzettend leuk.’
De intensiteit waarmee hij luisterde en haar aankeek vond ze wel een 
beetje eng. Hoewel hij probeerde losjes over te komen, had hij iets ge-
forceerds over zich. Alsof deze date zeer belangrijk voor hem was en 
hij tot het uiterste wilde gaan om deze avond maar te laten slagen. Zou 
hij soms eenzaam zijn? Of zou hij een nieuwe klant in haar zien?
‘De crisis maakte een einde aan dat leuke leventje,’ ging ze op luchtige 
toon verder. 
‘Ook in mijn bedrijf vielen klappen. Binnen enkele maanden daalde de 
omzet drastisch en moest ik vertrekken. Omdat de hele branche met een 
zware terugval te maken kreeg, kon ik een baan bij een ander bureau 
wel vergeten. Nadat het grootste deel van mijn spaargeld was verdwe-
nen, moest ik ander werk vinden. Uiteindelijk werd het een bedrijfslei-
dersfunctie bij een supermarkt. Ik hoopte nog dat ik met mijn achter-
grond de winkelindeling kon verbeteren, maar uiteindelijk sta ik soms 
ook gewoon vakken te vullen. Een groot verschil met het bezoeken van 
vakbeurzen en uitgebreid lunchen met klanten, kan ik je verzekeren.’ Ze 
moest er zelf een beetje om lachen, maar Roel lachte niet mee.
‘Wat een verhaal,’ zuchtte hij. ‘Waarom ben je eigenlijk niet voor jezelf 
begonnen? Ervaring genoeg, lijkt me.’ 
Zie je wel, nou wilde hij zich aan haar binden met zijn goedbedoelde advies! Ze 
had het nog niet gedacht of had er alweer spijt van. Wat een cynisme. Ik 
ben mezelf niet. Geef die man een kans.
‘De eerste maanden na mijn ontslag had ik nog goede hoop om een 
gelijksoortige baan te vinden. Toen dit een illusie bleek, dacht ik erover 
om voor mijzelf te beginnen. Maar als zelfs de gerenommeerde bu-
reaus met al hun knowhow het niet konden redden, wie was ik dan om 
te denken dat het mij wel zou lukken? Dat, en misschien een beetje de 
angst om op eigen benen te staan, en nog meer onzekerheid te hebben, 
dwong me een andere richting op.’ Ze grijnsde. ‘Wat een briljante 
 carrièreswitch, hè?’
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Roel stond op. ‘Inderdaad.’ Hij wees naar haar bijna lege glas.
‘Hetzelfde?’
Hoewel ze niet zo’n drinker was en er bij voorkeur een traag tempo op 
na hield, knikte ze bevestigend en bleef vrolijk glimlachen.
‘Wel ja, joh.’
Hij knipoogde, maar jolig doen was duidelijk niet zijn ding. Het zag er 
een beetje belachelijk uit.
Saskia liet haar blik door het café glijden. Een rij kroegtijgers aan de 
bar, een groepje dertigers die dicht bij elkaar stonden ernaast. Zo te 
zien waren het vrienden. Twee vrouwen uit het gezelschap lachten 
uitbundig om iets wat de man naast hen net had gezegd. Een van hen 
dronk daarna met een flinke slok haar glas leeg en liep naar de bar. 
Opeens keek Saskia in het gezicht van de man met wie ze jarenlang lief 
en leed had gedeeld.
Hij zat op een kruk naast een gokkast en keek haar recht aan. Zelfs 
toen er mensen langs hem heen liepen en hun blik doorkruisten, bleef 
hij haar strak aankijken. Als een standbeeld.
Saskia voelde haar maag samenknijpen. De spanning sloeg in haar 
spieren. Wat deed hij hier? Lichte paniek. Ze moest hier heel snel weg. 
De impuls om meteen op te staan en het op een lopen te zetten, wist ze 
met moeite te onderdrukken. Ze dwong zichzelf rustig door te blijven 
ademen en vooral niet verder in paniek te raken. Daar was ook geen 
reden voor, realiseerde ze zich. Hij wilde haar geen kwaad doen. Ze 
moest vooral helder blijven denken en geen gekke dingen gaan doen, 
zich niet aanstellen, zich niet op d’r kop laten zitten. Het was inmiddels 
lang genoeg over tussen hen.
Toch zag ze het niet zitten om hier nog langer te blijven. Nu ze wist dat 
hij haar in de gaten hield, zou ze zichzelf niet meer kunnen zijn. Enkel 
van die gedachte werd ze al onrustig, daar kon het vooruitzicht op een 
relaxte conversatie met Roel niets aan veranderen. Ze wilde geen scè-
ne, maar werd bij die gedachte opeens boos. Wat zat ze zich nou op te 
vreten, ze kon toch zeker wel doen en laten wat ze wilde? Stalkte hij 
haar? Als ze niet zoveel fatsoen zou hebben, zou ze doen alsof ze haar 
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nieuwe liefde had gevonden en voor zijn neus met Roel gaan zoenen. 
Maar ze had fatsoen. En vooral geen zin om een flirtstukje op te voe-
ren. Opeens was ze doodmoe.
Ze pakte haar mobiele telefoon uit haar handtas en deed alsof ze druk 
in gesprek was. Roel ving haar blik toen hij van de bar terug kwam 
lopen. Op het moment dat hij een vol glas rode wijn voor haar neer-
zette, zei ze: ‘Doe rustig aan, ik ben zo bij je,’ en stopte de telefoon weer 
in haar handtas.
‘Een vriendin van me is helemaal door het lint gegaan,’ beantwoordde 
ze zijn vragende blik. ‘Ik moet naar haar toe om haar te kalmeren.’
Roel knikte begrijpend, al zag ze de teleurstelling in zijn ogen. ‘Oké… 
duidelijk, natuurlijk moet je gaan,’ sprak hij aarzelend. Een beetje aan-
doenlijk. Ze stond op en kon het niet laten om hem toch op zijn wang 
te kussen.
‘Bedankt voor de leuke avond. Jammer dat het zo snel voorbij is ge-
gaan.’ 
‘Zal ik je wegbrengen?’ zei hij snel, hoopvol.
Vriendelijk maar beslist bedankte ze voor het aanbod. ‘Ik neem een 
taxi, ze woont in Zuid.’
Toen ze naar de deur liep, keek ze strak voor zich uit. 
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Ze zat in de woonkamer van het appartement waar ze samen met 
Richard jarenlang had gewoond. De indeling was precies zoals ze 
zich die herinnerde. De televisie stond aan, maar ze keek de andere 
kant op, in de richting van de deur. Ineens stond Richard voor haar 
neus en keek haar indringend aan.
Zijn kleding was als altijd modieus, eigenwijs, een tikkeltje jongens-
achtig. Het paste bij zijn levensstijl: jong, ambitieus en doortastend. 
Hij had de wijsheid in pacht, net als zijn collega’s. Zij waren  
the untouchables van de reclamewereld en iedereen mocht dat weten. 
Bescheidenheid was in de wereld van het snelle geld en succes eerder 
een handicap dan een deugd.
Ineens was het alsof ze door een telescoop keek die elk detail van zijn 
gezicht uitvergrootte. Hij had zijn lip opgetrokken, waardoor een lelij-
ke, woeste grimas ontstond. Zijn pupillen leken donkere gaten. 
‘Die gore klootzak van een Maaskant,’ siste hij. ‘Ik hoop dat die hufter 
heel snel een langzame dood sterft.’ Hij spande de spieren van zijn 
onderarm en balde zijn vuisten. Alsof hij op het punt stond zijn tegen-
stander knock-out te slaan. ‘De volgende keer dat ik dat zwijn tegen-
kom vermoord ik hem.’ 
Even leek hij geen raad met zichzelf te weten. Langzaam zakten zijn 
armen langs zijn lichaam, al ontspande hij zich niet. ‘Volgende maand 
kan ik mijn boeltje pakken. Het bedrijfsresultaat keldert, er moet ge-
sneden worden in de organisatie. En deze jongen is dus de lul.’
Hij legde zijn hoofd in zijn nek, keek vertwijfeld omhoog en hief beide 
armen. 
‘Kun je dit begrijpen?’ sprak hij meer tegen zichzelf dan tegen haar. ‘Ik 
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word ontslagen. Ík, de grote aanjager van het bedrijf, de man met de 
gouden ideeën die al miljoenen bij ze in het laatje heeft gebracht. Ík, 
degene die tientallen stagiairs heeft opgeleid tot prima werknemers, 
moet vertrekken terwijl slijmballen als Vergeer en Evertsen gewoon 
mogen blijven.’
Hij snoof luidruchtig en imiteerde de stem van zijn chef Gregor Maas-
kant. ‘Er moeten keuzes worden gemaakt, Richard. Het is moeilijk 
voor me, voor iedereen, maar volgende maand nemen we helaas af-
scheid van je.’ 
Hoofdschuddend liep hij naar de dichtstbijzijnde stoel en ging zitten. 
‘Kun je dit begrijpen?’ Het was een retorische vraag. Als door een ad-
der gebeten sprong hij uit de stoel. In twee stappen was hij bij een bij-
zettafeltje en griste met een venijnig gebaar de lamp ervan af. Hij deed 
dit met zoveel brute kracht dat het snoertje bij de achterkant van de 
lamp brak. Zijn arm zwaaide naar achteren. Ze wilde schreeuwen, er 
kwam geen geluid uit haar keel. 
Tot haar opluchting zette hij de lamp weer terug op zijn plek. Van het 
ene op het andere moment leek de agressie uit zijn lijf te zijn verdwe-
nen. Hij oogde opeens relaxed, alsof hij zich bij de situatie had neerge-
legd. 
Zonder enige reden begon hij keihard te lachen. ‘Dat vind jij leuk, hè 
trut?! Nu ik word ontslagen ben jij de grote madam. Kun je aan ieder-
een vertellen dat jij het geld binnenbrengt. Lekker met je vriendinne-
tjes roddelen over die loser van een man van je. Die sukkel, die stum-
per, die nietsnut. Die werkloze prutser die ooit veel geld verdiende 
maar nu moet bedelen bij de Sociale Dienst om een uitkering. Lekker 
hè, secreet?! Eindelijk draait het allemaal om jou!’
Ze wilde wat terugzeggen, zijn idiote aanval pareren en ontkrachten. 
Was hij soms vergeten dat ook zij ontslagen zou worden?! Ze moest 
hem kalmeren, maar de woorden bleven in haar keel steken. Ze kon 
niet praten, alleen toekijken hoe de huiskamer in een horrordecor was 
veranderd en moest de ene na de andere beledigende zin aanhoren.
‘Dat laat ik niet gebeuren,’ zei hij zacht maar dreigend. Opeens had hij 
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een mes in zijn hand. ‘Als ik dan toch naar de klote ga, ga jij met me 
mee.’ Hij stapte naar voren, hief het mes en stak toe. De huiskamer 
werd zwart.                       
Met een schreeuw kwam Saskia overeind. Ze baadde in het zweet en 
haar ademhaling was jachtig. Schichtig keek ze om zich heen. Het dek-
bed, een vale lichtstraal tussen de gesloten gordijnen, het nachtkastje… 
haar slaapkamer. De vertrouwde omgeving verjoeg de angstaanval. Ze 
pakte het glas van haar nachtkastje en nam een slok water.
Rustig. Je bent in je eigen slaapkamer en alles is oké. Je hebt een nachtmerrie 
gehad. Een heel heftige. Niets aan de hand, kom even tot rust, dan kun je zo weer 
gaan slapen. 
Ze bleef rechtop zitten. Hij had nooit op zo’n onbedaarlijke wijze tegen 
haar geschreeuwd en van geweld was geen sprake geweest. Waarom 
droomde ze dit dan? Was het een waarschuwing? Een onbewuste 
angst? Maar waarvoor dan? Dat hij op het punt stond agressief te wor-
den? Was er echt een hoop opgekropte woede die hij nooit heeft laten 
zien? Had ze hem eigenlijk wel echt gekend?
Ze schudde met haar hoofd. Dit was onzin, therapeutisch gezwets dat 
helemaal nergens op sloeg. Het was maar een nachtmerrie geweest. 
Iedereen had weleens een nare droom. 
Met een diepe zucht liet ze haar hoofd zakken op het kussen. Maar pas 
ruim een uur later viel ze weer in slaap. 
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