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Hoofdstuk 6
 – Jason – 

Het was verder fietsen dan ik had ingeschat. Google Maps met zijn 

veertien minuten. Nou, eerder vierentwintig. Oké, we zijn wel twee 

keer de verkeerde kant op gegaan, maar toch…

Het laatste stukje lopen we. Dan kan ik nog even met Yas praten 

voordat we naar binnen gaan.

‘Er is iets.’

Het is geen vraag, eerder een constatering. Yasmine voelt me altijd 

perfect aan.

‘Theo blijkt een nog grotere klootzak te zijn dan ik al dacht,’ zeg 

ik in één zucht.

Yasmine blijft staan en ik draai me naar haar om.

‘Wat is er gebeurd?’

Ik slik. Ik weet niet waarom, maar opeens voel ik me zenuwachtig. 

Schuldig dat ik weg ben gegaan. Ik had moeten blijven.

‘Jace.’ Yasmine raakt mijn hand aan. Haar ogen staan bezorgd.

Ik schud mijn hoofd. ‘Ik weet het niet allemaal precies, maar het 
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schijnt dat hij mijn moeder… Hij…’ Gefrustreerd kijk ik naar de 

grond.

‘Doet hij haar pijn?’ raadt Yasmine.

Langzaam knik ik. ‘Volgens mij wel. Ze heeft het niet letter-

lijk gezegd, maar ze wil bij hem weg. Na de vakantie. Ze wil ergens 

anders opnieuw beginnen. Met mij,’ voeg ik eraan toe.

Yasmines ogen worden groot.

‘We hebben niet lang gepraat of zo, Theo kwam alweer naar boven. 

Yas, volgens mij is ze echt bang voor hem, anders zou ze nooit willen 

verhuizen. En ik heb niks gemerkt. Ik vond hem wel een eikel, maar 

ik wist niet dat hij haar iets… aandeed, weet je.’

Even blijven we allebei stil, maar het is niet ongemakkelijk. Dat is 

het nooit tussen ons. We kunnen uren naast elkaar zitten zonder iets 

te zeggen en dan is het nog steeds chill.

‘Het is niet jouw schuld,’ zegt Yasmine zachtjes. ‘Je wist het 

niet.’

‘Maar nu weet ik het wel en ben ik alsnog weggegaan.’ Ik kijk naar 

mijn schoenen. ‘Ik heb haar gewoon bij die vent achtergelaten, ook al 

zei ze dat ik moest gaan. Straks heeft hij ons afgeluisterd en doet hij 

haar echt iets ergs aan.’

Yasmine zet een stap dichterbij. ‘Zullen we teruggaan? Dan ga ik 

wel met je mee. Als ik erbij ben, durft hij sowieso niets te doen.’

Ik pak mijn telefoon en bel mijn moeder. Na twee keer overgaan 

neemt ze op.

‘Lieverd, hoor jij niet op een feestje te zijn?’

Yasmine hoort mijn moeders stem ook, zo hard praat ze, en ze 

glimlacht geruststellend.
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‘Ik sta voor de deur, met Yas, maar ik… ik ging ineens twijfelen.’ Ik 

blijf even stil. ‘Ma, wil je echt niet dat ik terugkom?’

‘Nee, dat is Jason,’ hoor ik haar aan Theo uitleggen. ‘Hij is iets 

kwijt, geloof ik. Even naar boven.’ Na iets wat op een minuut lijkt ver-

volgt ze: ‘Jace, maak je alsjeblieft geen zorgen. Niet vanavond, oké? 

Je weet wat ik heb gezegd: gedraag je zoals gewoonlijk, geniet van 

het feest.’

‘Weet je het zeker?’ vraag ik.

‘Heel zeker. We praten morgen wel verder. En doe Yasmine de 

groetjes.’

Ik reageer nog met ‘doe ik’ en verbreek dan de verbinding.

Yasmine knikt met haar hoofd naar rechts. ‘Volgens mij moet het 

daar ongeveer zijn.’

We lopen een villawijk in. Het zijn allemaal vrijstaande huizen, 

met een groot stuk land en veel bebossing eromheen. Elke woning 

ziet er anders uit. Rechts staat een huis met metershoge ramen en een 

zwembad in de tuin. Zoals je ze altijd in horrorfilms ziet, wanneer de 

babysitter wordt gebeld door iemand die al binnen is. Links zie ik er 

een met zo’n lange oprijlaan dat je al vijf minuten moet lopen om bij 

de voordeur te komen.

‘Welk nummer is het ook alweer?’ vraagt Yasmine.

Ik kijk in de groepschat waar de uitnodiging in staat. ‘13.’

Yasmine staart naar een hoog soort herenhuis, met vijf ramen 

naast elkaar. Vanaf hier kun je alleen de bovenste verdieping zien, er 

staan te veel bosjes en hoge struiken omheen.

In een van de kamers brandt fel licht, maar verder is het donker.

‘Zal ik de fiets hier neerzetten, of denk je dat-ie dan gejat wordt?’ 
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Ik wijs naar een ijzeren hek en Yasmine knikt dat het goed is.

Wanneer we dichter bij het huis komen, blijft Yasmine naar het 

raam kijken waar licht brandt. Ik volg haar blik. Er staat iemand in 

de kamer.

‘Laten we maar naar binnen gaan, want het gaat zo denk ik hard 

regenen…’ zegt Yasmine.

We lopen om het huis heen naar de voordeur en passeren een 

meisje in een opvallende gele jas. Yasmine loopt voor me uit, maar 

het meisje houdt me met een ijskoude hand om mijn pols tegen. Ze 

kijkt me vanonder haar wimpers aan en fluistert: ‘Ga naar huis.’

Ik frons mijn wenkbrauwen en bedenk dat ze waarschijnlijk 

gewoon ergens high van is. Ik negeer haar en ga achter Yasmine aan 

naar binnen.
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Hoofdstuk 7
 – Yasmine – 

Overal waar ik kijk zie ik dansende klasgenoten. Ze hebben rode be-

kertjes in hun handen, waarvan de inhoud – bier of wijn of wat dan 

ook – over de rand klotst en op het donkerrode tapijt terechtkomt. 

Het feest is al in volle gang.

Caspers ouders zullen morgen vast niet blij zijn.

Terwijl we de woonkamer door lopen, neem ik alles in me op. De 

muren zijn wit, maar allesbehalve kaal. Overal hangen schilderijen in 

verschillende maten en spiegels. Een hoge houten kast staat tegen de 

muur, met daarop een rode vaas met een grote plant erin.

Op de plek waar waarschijnlijk normaal gesproken een bank en 

een salontafel moeten staan is het nu leeg. Dat is nu de dansvloer. 

Erboven hangt een kroonluchter met glinsterend kristal. Hij is echt 

gigantisch. In de richting van waar de tv waarschijnlijk stond is nu 

een dj-booth ingericht.

Ik kijk om me heen en zie een brede trap links tegen de muur, met 

een houten trapleuning met zwarte spijlen aan de buitenkant. Vanuit 
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de woonkamer loopt hij een stuk omhoog, en gaat dan de bocht om 

naar rechts, als een vide vanwaar je nog naar beneden kunt kijken. 

Op de treden zie ik een paar jongeren staan die ik nog niet eerder heb 

gezien. Waarschijnlijk vrienden van Casper.

In de keuken komen we eindelijk tot stilstand en Jason draait zich 

naar me om. ‘Wat wil je drinken?’ Hij pakt een van de opgestapelde 

bekertjes.

‘Doe maar iets fris.’ Ik weet dat ik alcohol nodig heb om los te 

komen, maar ik kan beter rustig beginnen.

Jason opent de koelkast. ‘Cola?’

Ik knik en hij schenkt een bekertje voor me in. Samen lopen we de 

woonkamer weer in en mijn blik glijdt langs de gasten.

Links van me zie ik Jordy, Kim, Ekrem en Mo staan. Ik grinnik 

wanneer ik een dansje van TikTok herken dat Mo en Ekrem nadoen. 

Aan de andere kant staan Stephanie, Tille en Becky te dansen, met 

hun handen in de lucht en hun ogen dicht.

Ik kijk naar de dj-booth, maar die is nog onbemand. De muziek die 

wordt gedraaid komt waarschijnlijk van een Spotify-playlist.

‘Weet jij wie er komt draaien?’ Ik buig me naar Jasons oor en pro-

beer over de muziek heen te komen.

Hij haalt zijn schouders op. ‘Geen idee. Maar Casper kennende zal 

het wel een bekende dj zijn.’

Dat denk ik ook. Zijn ouders zijn natuurlijk stervensrijk en Casper 

is echt superverwend. Hij krijgt alles wat hij wil. 

‘Hé, jullie zijn er!’ Mireille houdt haar bekertje hoog in de lucht 

terwijl ze tussen een groepje door probeert te dringen. Wanneer dat 

is gelukt, staat ze voor ons en omhelst ze mij stevig.
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Iets té stevig.

Er hangt een alcoholwalm om haar heen en ik zet een stap naar 

achteren.

‘Dusse…’ begint ze en dan schiet ze in de lach. Waar ze voor mijn 

gevoel een minuut lang in blijft hangen.

Glimlachend kijk ik van opzij naar Jason, maar die is ergens door 

afgeleid en heeft het niet eens door.

Mireille perst haar lippen op elkaar, houdt haar hand voor haar 

mond en trekt een moeilijk gezicht. ‘Oeps, een boertje.’ Ze giechelt 

weer en ik rol met mijn ogen.

Door een keiharde, schelle piep houdt iedereen zijn handen tegen 

zijn oren. Gelukkig is het geluid snel verdwenen, en de muziek wordt 

zachter gezet.

‘Even testen of jullie nog wakker zijn,’ zegt Casper lachend door de 

microfoon terwijl hij in de dj-booth gaat staan. ‘Thanks dat jullie er 

allemaal zijn. Vanavond wordt echt lit, dat beloof ik.’ Hij kijkt naar 

links, waar iemand in een zwarte hoody staat te wachten. De jongen 

heeft een grote zonnebril op waardoor ik zijn gezicht niet herken. ‘En 

jullie weten het: als ik zeg dat ik een dope dj heb uitgenodigd, dan is 

dat zo. Laat je horen voor… Ferry!’

De jongen zet langzaam een paar stappen naar voren, gaat naast 

Casper staan, doet zijn zonnebril af en steekt zijn handen in de lucht 

om het applaus in ontvangst te nemen.

Iedereen om ons heen staat te gillen en ik krijg een halve beker 

bier over mijn haar en schouder heen van iemand die naast me staat.

Wanneer ik geïrriteerd naar links kijk, zie ik dat het Mireille is.

Fijn.
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Ferry begint aan zijn eerste set en ik voel me meteen iets meer ont-

spannen. Hij heeft ooit bij ons op school gezeten en reist nu de hele 

wereld over. Op Ibiza en Aruba is hij echt superpopulair. Daar staat 

hij voor uitverkochte zalen. 

In de keuken schenk ik nog wat te drinken in voor Jason en mij, en als 

ik terugkom in de woonkamer valt me op dat het nu wat drukker is. 

Casper had gezegd dat hij de hele klas had uitgenodigd en wat vrien-

den. Dat ‘wat vrienden’ is dus best ruim genomen, want ik gok dat er 

wel zo’n vijftig man binnen is.

‘Wie heeft er in godsnaam zo veel vrienden?’

Pas als Jason in de lach schiet en antwoordt: ‘Mensen met geld’, 

heb ik door dat ik het hardop heb gezegd.

Ik draai me om naar Mireille, die opeens vooroverbuigt en het 

tapijt onderkotst.

‘Shit, Jace, haal een doekje, papier, weet ik veel… iets!’ Ik hou 

Mireilles haar naar achteren en pak de lege beker uit haar linker-

hand. Ik gok dat ze hier al om acht uur was en meteen is begonnen 

met drinken.

Jason is al snel terug met een afgescheurd stuk van de keukenrol 

en ik veeg er haar mond en kin mee schoon.
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Hoofdstuk 8
 – Jason – 

‘Hé, voel je je al iets beter?’ vraag ik aan Mireille wanneer ze wat 

grote slokken water heeft gedronken en de troep op de vloer is op-

geruimd.

Ze knikt en tegelijkertijd komt Thomas naar ons toe gelopen. Hij 

slaat een arm om Mireilles schouder en trekt haar tegen zich aan.

‘Waar was je nou ineens?’

Mireille kijkt Thomas zuchtend aan en draait zich dan naar 

Yasmine. Met haar ogen probeert ze haar iets in te seinen of zo. 

Volgens mij begrijpt Yas er net zo weinig van als ik. Totdat Mireille 

haar een duwtje geeft in de richting van Thomas, met een samen-

zweerderige glimlach erbij.

Yasmine kijkt Thomas verlegen aan. ‘Dansen?’ vraagt ze aan hem.

Hij haalt ongeïnteresseerd zijn schouders op, maar neemt de uit-

nodiging wel aan. Samen lopen ze naar de dansvloer.

Meteen draai ik me om naar Mireille, die hen nakijkt. ‘Waar ben 

jij nou mee bezig?’
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Met een onschuldige blik kijkt ze me aan. ‘Hoe bedoel je? Ik pro-

beer ze gewoon een handje te helpen.’

‘Maar je ziet toch dat hij haar niet…’

Mireille rolt geïrriteerd met haar ogen en houdt haar hoofd schuin, 

terwijl ze een lok haar om haar vinger rolt. Ze schiet in de lach. 

‘Tuurlijk ziet hij haar niet zitten. Hij doet dit alleen maar om mij 

een plezier te doen omdat ik het zo zielig voor haar vind dat ze geen 

vriendje heeft.’

Met gefronste wenkbrauwen kijk ik haar aan. ‘Wat ben jij voor een 

vriendin?’

‘Eentje die ervoor zorgt dat ze plezier heeft, in tegenstelling tot 

jou.’ Mireille blaast een bel van haar kauwgom en laat hem dan knal-

len, waardoor haar lippen onder de roze vellen komen te zitten.

Gefrustreerd duw ik haar opzij en loop ik naar de keuken, waar 

een stelletje tegen het aanrecht aan staat te zoenen.

‘Jace, waar zit je nou de hele tijd?’ Casper loopt de kleine, vier-

kante ruimte in.

‘Goed feestje,’ zeg ik omdat ik niet weet wat ik anders moet zeg-

gen, en ik hou een biertje in de lucht voordat ik terug naar de woon-

kamer loop. Even tuur ik door de ruimte, om te kijken of ik Yasmine 

ergens ontdek.

Niet dus.

Thomas zal toch niet zo ver gaan dat-ie haar mee naar boven 

neemt, hè? Alleen maar omdat Mireille hem heeft overgehaald. Echt, 

als hij met zijn klauwen aan haar zit…

Een paar onbekenden duwen me opzij. Er ontstaat ruzie tussen wat 

gasten, vrienden van Casper denk ik, maar ze bewegen langs me heen 
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en snel doe ik een paar stappen naar achteren, zodat ik wat meer aan 

de kant sta. Met mijn hoofd leun ik tegen de witte muur en dan pak 

ik mijn telefoon uit mijn zak. Mijn moeder heeft me geappt.

Maak je geen zorgen, alles komt goed.

Ik stuur een smiley terug en stop mijn telefoon weg.

Mo en Ekrem stoten tegen me aan.

‘Jaaaaaace,’ zegt Ekrem. ‘Je ziet er verloren uit, jongen.’

‘Ja, man, wat is er met je?’ vraagt Mo. ‘Je kijkt een beetje sip. Iets 

waar ik je bij kan helpen?’ Hij gaat met zijn hand in zijn zwarte body-

warmer en haalt er een zakje wiet uit.

Ik schud mijn hoofd. ‘Nee man, dank je. Ik sla over.’

Mo haalt zijn schouders op en ik knik met mijn hoofd naar rechts. 

‘Wat is daar aan de hand?’

Geschreeuw klinkt boven de muziek uit. Ik kan niet precies ver-

staan wat ze zeggen, maar een van de jongens duwt iemand opzij en 

die knalt hard tegen het raam aan.

‘Weet ik veel,’ antwoordt Mo. ‘Is vast zo weer over.’

Samen met Ekrem loopt hij weg. Mijn ogen zoeken Yasmine. Waar 

is ze verdomme? Ik maak me los van de muur en loop naar de trap, om 

vanaf daar te kijken. Met mijn ellebogen duw ik me een weg naar voren.

‘Hé, kijk uit waar je loopt, man.’

Ik hoor het wel, maar ik kijk niet om om te zien tegen wie ik op 

botste.

Het geschreeuw klinkt harder en achter me hoor ik iets kapotval-

len op de grond. Ik moet Yasmine vinden.


