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Ik sleep een half kale kerstboom door de sneeuw. Niet 

recht over het veldje, maar over het pad dat met een 

omweg langs het verlaten speelplaatsje loopt. Want daar 

zit Kayleigh op een schommel. Kayleigh is nieuw en 

woont in de f lat tegenover die van ons. Ze kwam vlak 

voor de kerstvakantie groep acht binnenlopen. Alleen 

naast mij was nog plek. 

Eigenlijk mag naast mij niemand zitten. Ik schijn 

andere kinderen af te leiden. Wat ik te zeggen heb is 

blijkbaar interessanter dan wat juf voor de klas staat te 

verkondigen.

Kayleigh haalt tienen voor haar proefwerken en ze 

zit binnen spiekafstand. Nooit eerder kreeg ik een acht 

voor aardrijkskunde. Mijn hele leven al verzamel ik on-

voldoendes. Ik moet Kayleigh te vriend zien te houden 

en ervoor zorgen dat zij de rest van het schooljaar naast 

mij blijft zitten.

Als ze me ziet, gaat ze staan en zwaait. ‘Hoi, Angel.’

Ik zet de kerstboom tegen het klimmuurtje aan. De 

kant die over de grond sleepte, is bijna kaal. Een spoor 

van naalden loopt terug naar het wijkcentrum waar de 
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boom voor de deur lag. Met een harde trap probeer ik 

het kruis eronder vast te krijgen, maar dat lukt niet. Er 

vallen alleen maar meer naalden af. 

‘Op kerstbomenjacht?’

‘Deze is voor thuis.’ 

Een eekhoorn kruipt uit de bosjes tevoorschijn. Met 

een scheef kopje kijkt hij ons onderzoekend aan. Als hij 

ziet dat wij geen rotjes gooien en alleen vertederd glim-

lachen, dribbelt hij naar de vuilniszakken. 

‘Grappig dat die hier leven,’ zegt Kayleigh. 

‘Nog wel. Maar ze zijn een bedreigde diersoort aan het 

worden. Straks moeten die zakken in containers onder 

de grond en hebben ze geen eten meer.’ 

‘Toch is het nodig,’ zegt Kayleigh.

‘Wat? Hoezo?’

‘Die containers. Op mijn vorige school heb ik een 

spreekbeurt over milieuvervuiling gehouden. Over plas-

tic soep en de gevolgen daarvan voor de vogels en vissen. 

Weet je hoeveel plastic er in de maag van een meeuw kan 

zitten?’ 

‘Geen idee.’ 

We kijken hoe de eekhoorn een gat in een vuilniszak 

knaagt. De sneeuw is op die plek gesmolten. De zwarte 

aarde is bedekt met rode snippers van te vroeg afgesto-

ken vuurwerk. Je ruikt de kruitdamp door het afval heen. 

‘Ben jij vriendin met iemand?’ vraagt Kayleigh.

‘Niet echt.’

‘Ik ook niet.’
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In de verte klinkt opeens een harde knal. De eekhoorn 

schiet de bosjes in. Bij het winkelcentrum staan jongens 

vuurwerk af te steken. Een van hen rolt een autoband 

naar een smeulend vreugdevuur. 

‘Gisteren zijn er zes opgepakt,’ zeg ik. ‘Omdat ze alles 

in de fik staken.’ Ik wijs naar een uitgebrande auto op de 

parkeerplaats voor onze f lat. ‘En nu zijn ze alweer vrij.’

Samen kijken we hoe de jongens zich staan uit te slo-

ven. Een zwarte rookpluim trekt over ons heen. De auto-

band heeft vlam gevat. ‘Zitten daar gasten uit onze klas 

bij?’ vraagt Kayleigh.

‘Jordy, Michael en Dennis.’ Ik ga op de schommel 

naast haar zitten. ‘De drie grootste sukkels die ooit 

op deze aarde zijn neergezet. Ze schelden me uit voor 

 tetterterrorist. Ze hebben het zelfs met een mes in mijn 

rugleuning gekrast. Ik wacht al weken op een nieuwe 

stoel, maar juf weigert dat te regelen.’ 

‘Ik zou het niet op me laten zitten, Angel.’ 

‘Als ze na de kerstvakantie nog niks heeft gedaan, 

haal ik mijn moeder erbij. Juf is absoluut niet te vertrou-

wen. Ik tetter niet. Ik denk gewoon hardop en ik zeg wat 

ik vind. Ik heb een mening, maar dat mag tegenwoor-

dig niet meer. Alleen juf mag zeggen wat ze vindt. En als 

 iemand in onze klas tettert, dan is zij het wel. Ze staat de 

hele dag allerlei onzin uit te kramen en daar moeten wij 

dan verplicht naar luisteren. Daar kan ik echt vreselijk 

kwaad om worden.’ 

‘Ik heb mijn spreekbeurt over milieuvervuiling hele-
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maal uitgeschreven,’ zegt Kayleigh. ‘Als jij hem wilt 

 gebruiken, zal ik hem voor je meenemen. Ik kreeg er een 

tien voor.’

Mijn hoogste score ooit was een magere zes. Niet 

omdat ik niet wist wat ik moest zeggen, maar omdat juf 

me steeds onderbrak en bleef zeuren dat ik to the point 

moest komen.

‘Dan mag jij als je het leuk vindt een keer bij ons naar 

een film komen kijken. Ik heb de grootste Disneyverza-

meling van de hele wereld.’

‘InsideOut vind ik de beste,’ zegt Kayleigh. ‘Met Riley 

en al haar emoties.’

‘Mijn favoriete emotie is Anger.’ 

‘Hoezo?’

‘Hij wordt om alles kwaad. Dat heb ik ook. Ik ontplof 

nog sneller dan een illegale vuurwerkbom. En het leuk-

ste is, zijn naam scheelt maar één letter met die van mij.’

‘Waar komt jouw naam eigenlijk vandaan?’ 

‘Bij mijn geboorte dacht mijn moeder nog dat ik een 

engel was.’ Ik trek een braaf gezichtje en kijk met gevou-

wen handen naar de hemel. 

‘Míjn moeder is dood.’

‘Wat erg.’

‘Borstkanker. Eén op de zeven vrouwen krijgt het.’ 

‘Zoveel?’

‘Dat betekent dat hoe meer vrouwen je kent die het 

niet hebben, hoe groter de kans is dat jij het wel krijgt. 

Statistisch gezien.’
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‘Echt?’

‘En mijn moeder kende helemaal niemand die het 

had.’

‘Wat erg.’ 

Kayleigh haalt een elastiekje uit haar zak. Ze kamt met 

haar vingers haar haar achter haar oren en maakt een 

Franse paardenstaart. ‘Sadness is mijn favoriete emo-

tie bij InsideOut. Vorig jaar zag ik voor het eerst de film 

Bambi. Weet je hoeveel nachten ik heb gehuild omdat zijn 

moeder werd doodgeschoten?’

‘Drie?’

‘Bijna net zoveel als bij mijn eigen moeder.’ Ze kijkt 

op naar de hemel en het lijkt of ze om haar moeder wil 

roepen. Zoals Bambi deed nadat de zijne was dood-

geschoten. 

‘Huil jij vaak?’ vraagt Kayleigh.

‘Ik word meestal kwaad. Ook als ik eigenlijk moet 

huilen.’

‘Wat ingewikkeld.’ 

‘Mijn hoofd is niet helemaal normaal.’

‘Ben jij al ongesteld?’

‘Hoezo?’

‘Dat schijnt nogal heftig op je emoties te werken.’ 

Kayleigh kijkt me aan alsof ze weet waarover ze het 

heeft. ‘Ik ben het vorige week voor het eerst geworden.’

‘Dan kun je vrij van gym krijgen,’ zeg ik. ‘Wij hebben 

vier meisjes in de klas die al ongesteld zijn en die hoeven 

dan niet mee te doen. Nooit meer gym.’
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‘Nooit meer gym kan niet, want gym is elke week en 

ongesteld ben je één keer in de maand.’

‘Je kunt ook zeggen dat je onregelmatig ongesteld 

bent. Dat komt voor. En die gymleraar houdt dat toch 

niet bij.’ 

‘Ik heb een hekel aan gym,’ zegt Kayleigh. ‘Op mijn 

vorige school hadden ze een klimrek en daar moest je 

dan als een soort kurkentrekker doorheen kruipen. 

Maar ik kwam altijd klem te zitten en dan bleef de leraar 

roepen dat ik moest doorgaan. Zoiets grenst aan kinder-

mishandeling.’

‘Wat dacht je van handbal? Dat die jongens de hele tijd 

aan je zitten omdat het zogenaamd een contactsport is 

en dat juf niet ingrijpt en mij er op het laatst uit stuurt 

omdat ik een van die gasten een beuk op zijn gezicht 

geef.’

Vanuit een rode pick-up-truck voor Kayleighs f lat 

wordt getoeterd. 

‘Fuck,’ zegt ze. ‘Mijn vader.’

‘Wat is er?’

‘Ik moet gaan.’ 

‘Spreken we nog wat af?’

‘Ik kom een keer InsideOut bij je kijken. Dan neem ik 

meteen mijn spreekbeurt voor je mee.’ Kayleigh staat op 

en geeft me een kus op mijn wang. Dan rent ze zo hard 

als ze kan naar de truck van haar vader. 

Het vreugdevuur bij het winkelcentrum laait weer op. 

Gisteren, nadat de jongens waren opgepakt, heeft het 
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nog de hele avond liggen smeulen. Die rode gloed die 

ik toen vanuit mijn kamer kon zien, voel ik nu op mijn 

wang. Alsof ik vlak naast het vuur zit.
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Ons balkon is een warzone. Naast mij heeft een vuur-

pijl een smeulend gat in een vuilniszak geslagen. Ik zit 

weggedoken achter een stapel bierkratten. Maar de lage 

middagzon schijnt als een koud zoeklicht op onze flat, 

ik ben een gemakkelijk doelwit voor de drie jongens be-

neden. Voor een tegenaanval moet ik snel zijn, want mijn 

supersoaker lekt. Het water druppelt langs mijn handen 

en loopt de mouwen van mijn sweater in. De druk in de 

tank neemt al af. 

Even is het stil. Doodstil. Alsof iedereen in de wijk zijn 

adem inhoudt en wacht op wat ik ga doen. Als dan een 

vuurpijl f luitend de stilte verbreekt en langs de gevel af-

zwaait, spring ik op en schiet. En mijn supersoaker raakt 

zijn doel!

‘Vuile bitch!’ Jordy, Michael en Dennis rennen weg 

en zoeken dekking achter het klimmuurtje op de speel-

plaats. Ik heb net genoeg druk om ook de laatste pijlen 

die ze nog hadden liggen onschadelijk te maken. 

‘Je bent dood! Je bent dood, vuile bitch!’ 

Dat zal wel. Maar zij zijn nat. Nat genoeg om af te drui-

pen. Of anders te bevriezen. Ze kiezen voor het eerste.
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Mama staat in de deuropening van het balkon en 

 wappert met een oudejaarslot. ‘Ik heb hier een heel goed 

gevoel bij.’

‘Waar was je?’ vraag ik. ‘We zouden een film kijken.’

‘Echt een supergoed gevoel.’ 

‘En ik had echt een superkut gevoel. Ik heb je overal 

gezocht.’ 

‘Het spijt me, Angel.’

‘Je staat als vermist opgegeven. Er is een amber alert 

uitgegaan.’

‘Dat kan niet. Dat doen ze alleen bij kinderen.’

‘De politie heeft met speurhonden de hele wijk uitge-

kamd.’

‘Ik geloof je niet.’

‘Toen is het leger ingezet. Met helikopters. Tv-pro-

gramma’s werden onderbroken voor extra nieuwsuitzen-

dingen.’

‘Honderd miljoen keer sorry,’ zegt mama.

‘Ik ben zelfs gebeld vanuit het buitenland. Daar zou je 

zijn gezien.’

‘Na mijn werk ben ik in slaap gevallen.’ 

‘Jij valt altijd na je werk in slaap.’

‘Niet.’ 

Mama draagt een jurkje van niks. Dun als crêpepapier. 

Een decolleté tot aan haar navel. En bij de onder kant 

zie ik een randje van haar billen. Ze trekt een afgezakt 

spaghettibandje over haar schouder en schopt haar 

pumps de woonkamer in. ‘Hoe kom je aan die kerst-
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boom?’ Ze knikt naar de half kale boom in een hoek 

naast de bank.

‘Op straat gevonden.’

‘Wat leuk.’ 

‘Ik had ook tegen de politie kunnen zeggen dat ik als 

twaalf jarig kind de hele nacht in mijn eentje thuis was 

geweest. In de steek gelaten door mijn moeder. Verwaar-

loosd. Over het hoofd gezien. Vergeten. Aan mijn lot 

overgelaten.’

‘Ho! Stop!’ Mama maakt een time-out gebaar. ‘Rustig 

nu.’

‘Maar ik loog. Ik zei dat ik naast een overbezorgde 

 vader op de bank zat. Die kon zelf niet aan de telefoon  

komen omdat hij van de stress was gaan hyperventileren.’

‘Ik zei toch dat het me spijt. Moet ik soms op mijn blote 

knieën smeken om vergeving? Op het graf van mijn moe-

der beloven dat het nooit meer gebeurt?’

‘Als jij volgend jaar niet vergeet om op tijd een boom 

te kopen, dan hoef ik er ná de kerst niet meer naar op 

zoek te gaan. Iedereen zag me lopen. Vitrages werden 

opengetrokken en auto’s stopten. Mensen stonden op 

hun balkons en wezen me na. Wat een armoede, zag ik ze 

denken. Dat eenzame kind sleept een afgedankte kerst-

boom mee naar huis.’ 

‘Misschien dachten ze gewoon dat je hem voor het 

oude jaarsvuur meenam?’

‘Zie ik eruit als een kind dat op oudejaarsavond kerst-

bomen verbrandt?’
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‘Ja.’ Ze geeft me een kus op mijn wang. Ik trek mijn 

hoofd weg. Mama ruikt naar striptease. Haar eigen par-

fum, vermengd met sigarettenrook en zweet. Vreemd 

zweet. Ze gaat zitten en slaat haar ene been over het an-

dere. Ik zie nu nog meer bil. Ze zucht en masseert een 

voetzool. Die is zwart van het vuil. Net als haar knieën. 

‘Ga eerst maar douchen,’ zeg ik. ‘En trek daarna alsje-

blieft iets anders aan.’

‘Ik had wel partypoppers voor het kerstontbijt.’

‘Maar dat waren heel goedkope. Ze gaven een plofje in 

plaats van een knal.’

Mama zwaait triomfantelijk met het oudejaarslot. 

‘Dit gaat alles veranderen. Ik voel het gewoon. Weg uit 

de wijk. Weg van junks en inbrekers. Nooit meer nieuwe 

sloten op de deur. We krijgen een kasteel van een huis. 

We gaan shoppen in de duurste winkels. We kopen een 

auto en eten in de beste restaurants.’ Mama maakt een 

smekend gebaar naar het plafond. ‘Laat ons alstublieft 

de jackpot winnen.’

‘Maar tot die tijd halen we ons eten nog bij de voedsel-

bank.’

‘Hoezo de voedselbank?’ vraagt mama.

‘Daar ben jij laatst gezien, zei Jennifer.’

‘Wie is Jennifer?’

‘Een meisje uit mijn klas. En nu weet de hele school 

het.’

‘Ik ben er één keer geweest om een buurvrouw te hel-

pen die zich schaamde om alleen te gaan. Meer niet. 
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Alsof je tegenwoordig niks meer voor je medemens mag 

doen.’ Mama staat op. ‘Ik ga douchen.’ Als ze de kamer 

uit loopt, probeert ze het jurkje naar beneden te trekken. 

Over de rand van haar billen heen. De rieten zitting van 

de stoel heeft daar een roodgestreepte afdruk achterge-

laten. 

Mama staat onder de douche. Haar kamer is net zo’n 

puinhoop als de mijne. Zij heeft alleen een andere gar-

derobe. Op haar bed liggen veel te blote jurkjes. Over 

de grond slingeren slipjes, panty’s en jarretels. Voor de 

openstaande kledingkast liggen pumps in alle kleuren 

en een paar leren laarzen tot over de knie. Ergens daar-

onder f likkeren de lichtjes van haar light-up-sneakers. 

Dat zijn de enige schoenen die wij hetzelfde hebben.

Ik ga op mijn tenen staan en voel boven op de kleding-

kast naar de koektrommel die mama daar bewaart. Als 

ik het deksel eraf haal, tel ik de opbrengst van afgelopen 

nacht. Een paar verfrommelde briefjes van vijf hebben de 

klanten van Club Paradise achter haar jarretel gestopt. 

Meer niet. 

In de keuken zet ik twee grote bekers chocolademelk 

in de magnetron. Ik pak de spuitbus uit de koelkast. De 

gelige slagroom aan het tuitje spoel ik weg onder de hete 

kraan. Beneden op de parkeerplaats zie ik de rode pick-

up-truck van Kayleighs vader stoppen. Hij stapt uit en 

even later Kayleigh ook. Ze heeft grote werkhandschoe-

nen aan. Haar vader pakt een steekwagen uit de laadbak 
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en samen met Kayleigh stapelt hij daar drie zware dozen 

op. Hij rijdt ze naar de f lat tegenover ons. Kayleigh loopt 

achter hem aan, over het pad langs de speelplaats waar ze 

mij de kus gaf die ik nog steeds op mijn wang voel. Ik kijk 

haar na tot ze met haar vader in de berging onder hun flat 

verdwijnt. In de verte hoor ik de loeiende sirenes van een 

politieauto dichterbij komen.

Mama komt terug de kamer in. Schoon en met een zacht 

gezicht. Geen valse wimpers of een te rood gestifte 

mond. Ik ruik de geur van dennennaalden. Niet van de 

boom die ik op straat vond, maar van het doucheschuim 

waarmee ze zich wast. De fleecetrui en joggingbroek zit-

ten zo ruim dat de vormen van haar lijf veilig verborgen 

blijven. Ze ploft neer op de bank. Aan haar voeten heeft 

ze Mickey Mouse-pantoffels, met in de rechter een gat 

waar haar grote teen doorheen steekt. 

Ze neemt een slok van haar chocolademelk. Op haar 

lip blijft een witte snor achter. Mijn slagroom is al bijna 

gesmolten en loopt langs de randen van de beker over 

mijn hand. 

Ik nestel me tegen haar aan en trek een paar kussens 

naar ons toe. ‘Nog even voor de duidelijkheid. Ik ben ge-

stopt met ritalin.’

Ze kijkt me verbaasd aan. ‘En dat zeg je nu opeens?’ 

‘Ik werd er rustig van.’ 

‘Dat was juist de bedoeling, Angel.’ Ze komt overeind 

en morst daarbij over haar joggingbroek. ‘Chips!’
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‘Mijn leven was extreem saai geworden.’ 

Ze schraapt de slagroom van haar schoot en likt haar 

vingers schoon. In haar broek zit eenzelfde soort don-

kere vlek als laatst, toen ze van het lachen haar plas niet 

op kon houden. ‘Nou moet ik weer iets anders aan.’

‘Ik praat tegen je,’ zeg ik.

Ze stopt met vegen en kijkt geïrriteerd op. ‘Maar juf zei 

dat je eindelijk zat op te letten.’ 

‘Ik rende nooit meer door de gang.’

‘Je haalde voldoendes. Juf zei dat je laatst een acht voor 

aardrijkskunde had.’

‘Dat kwam niet door de ritalin. Het slaat nergens op 

wat juf ons allemaal wil leren. Waarom moet ik hoofd-

rekenen als ik een calculator heb? Of andere steden ken-

nen? We gaan hier toch nooit weg.’

‘Je kunt niet zomaar stoppen met die pillen, Angel.’ 

‘Wat maakt het uit om te weten of wij op zandgrond 

wonen of op klei als de hele wijk van asfalt is?’

‘De dokter heeft ze voorgeschreven.’

‘De dokter?’ Ik schiet nu ook overeind. ‘Hoezo de dok-

ter? Het komt allemaal door jou.’

‘Door mij?’

‘Jij moest bij de directeur op gesprek komen.’

‘Ja, inderdaad. Omdat jíj een pen naar het hoofd van juf 

had gegooid.’

‘Dat was naar een jongen, maar zij stond ertussenin te 

stampvoeten.’

‘En steeds die ruzies in de pauze.’
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‘Waarom koos jij de kant van school?’

‘Dat deed ik helemaal niet.’

‘Een week later kreeg ik die rotpillen!’ Ik pak een kus-

sen en wil haar een mep geven, maar ze duikt weg. ‘Noem 

jij dat moederliefde?!’

‘Stel je niet aan.’ 

‘Dat is verraad!’

‘Ik probeer je juist te helpen.’ 

‘In de klas zat ik erbij als een zombie.’

‘We stoppen met dit gesprek. Ik ga wat anders aan-

trekken.’ 

‘Ik werd nergens meer kwaad om!’

‘Dat is juist goed!’

‘Dat is helemaal niet goed!’ Mama trekt de natte jog-

gingbroek uit. Nu zie ik beide billen helemaal. Daartus-

senin de roze veter van een string. ‘Dat kan niet met een 

moeder zoals jij, nergens meer kwaad om worden!’

‘Waar slaat dat nou weer op?’

‘Moet je zien hoe je erbij loopt!’

‘Hoezo?’

‘Doe iets normaals aan je kont!’ Ik ren naar mijn kamer 

en smijt de deur achter me dicht. ‘Ik neem die rotpillen 

niet meer!’

‘Je neemt die rotpillen wel!’ schreeuwt mama vanuit de 

kamer. En zij slaat ook een deur dicht.

‘Eerst blijf je de hele nacht weg en dan mag ik niet 

eens meer kwaad worden! Weet je hoe het voelt om een 

zombie te zijn? En dat je verraden wordt door je moeder. 
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Je bloedeigen moeder! Jij en die rotjuf. Júllie zijn ziek! 

Niet ik!’ 

Buiten gaat een vuurwerkbom af, zo hard dat hij ook in 

mijn hoofd lijkt te ontploffen. Alles om me heen begint te 

draaien. Mijn kledingkast lijkt om te vallen. Ik knijp mijn 

ogen dicht en haal een paar keer heel diep adem. 

Ik zit op de spiraal van mijn bed. De vuurwerkbom in 

mijn hoofd heeft ook van mijn kamer een slagveld ge-

maakt. Het matras blokkeert de deur. Mijn bureau staat 

op zijn kant en alles wat erop stond, ligt overal verspreid. 

De gordijnrail hangt schuin voor het raam met het gor-

dijn als een vod in de hoek. Voor mij op de grond ligt de 

klassenfoto die we de laatste dag voor de kerstvakantie 

mee naar huis kregen.

Rechts op die foto staat juf met een supergrote grijns 

mij uit te lachen. Ze doet altijd alsof ze de leukste groep 

acht van de wereld heeft en ontzettend trots is op haar 

leerlingen. In het echt loopt ze mij vaak af te blaffen. 

Komhier, houjemond, doeniet, legneer en vooralzitstil. Ik 

ben geen hond waartegen je lig of pootje zegt. Ik ben een 

meisje. Met gevoelens. 

Helemaal vooraan in het midden van de foto sta ik. Met 

Kayleigh naast me. Het was haar eerste dag. We moesten 

van de fotograaf inschikken om er allemaal op te kunnen 

en zo kwam Kayleigh tegen me aan te staan. Dichterbij 

dan spiekafstand. Anders dan juf lacht zij me niet uit. Ze 

lacht me toe.
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Er wordt geklopt en de deur van mijn kamer gaat op 

een kier. Een hand wappert met een witte theedoek. ‘Ik 

kom het goedmaken,’ zegt mama. Daarna verschijnt aar-

zelend haar gezicht. Ik sta niet op om het matras voor 

de deur weg te halen. Ze moet f link duwen, maar het 

lukt haar om binnen te komen. ‘Zullen we een film gaan 

 kijken?’ Ze komt naast me zitten. Ze heeft een schone 

joggingbroek aangetrokken en frunnikt wat aan de strik 

van het aansnoerkoord. ‘We kunnen de tv op mijn kamer 

zetten en dan vanuit bed naar de film kijken?’ 

‘Weet je wat voor een puinhoop het daar is?’

‘Morgen ga ik alles opruimen,’ belooft ze. ‘Voor eens 

en voor altijd. En ik ga de kleren die me niet meer staan, 

wegdoen. Weggeven aan het kringloopcentrum. Ik weet 

zeker dat massa’s vrouwen ze dolgraag willen hebben.’ 

Ze pakt mijn kin en draait mijn hoofd naar zich toe. ‘Ik 

was gewoon bezorgd. Als ik íéts niet wil, is het dat jij in 

een zombie verandert. Ik haat zombies. Dat weet je toch?’

Ook al komt ze om het goed te maken, ik houd mijn 

ogen neergeslagen. Zelfs als ze mijn kin loslaat en een 

warme hand tussen mijn schouderbladen legt. Haar 

vingers kietelen voorzichtig in mijn nek. De haartjes op 

mijn armen komen overeind. Mama ziet het en ze strijkt 

er zacht overheen. 

‘Hoeveel vrouwen ken jij met borstkanker?’ vraag ik.

‘Geen, hoezo?’

‘Ook niet op je werk?’

‘Nee.’
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‘Daar zijn toch borsten genoeg?’

‘Nee, niemand. Waarom wil je dat weten?’

‘Een meisje uit mijn klas houdt er een spreekbeurt 

over.’

‘Over borstkanker?’

‘Eén op de zeven vrouwen krijgt het.’

‘Zoveel?’ 

Ik wijs naar de klassenfoto op de grond. ‘Het is dat 

meisje rechts van mij.’

‘Hoe heet ze?’

‘Kayleigh.’

Mama buigt nogal overdreven voorover om de klassen-

foto op te pakken. Zo zie ik dat ze in plaats van de string 

iets anders heeft aangetrokken. Haar billen worden nu 

bedekt door de ruim zittende, lichtblauwe onderbroek 

die ik haar in een setje van drie voor Moederdag heb  

gegeven.
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