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HOOFDSTUK 3

N ora reageert niet op mijn appjes. Die is zeker te druk met lol 

maken, terwijl ik hier voor dood lig. Ik heb al drie keer mijn 

hele Instagramfeed gescand en kan niets nieuws meer ontdekken. 

Mijn hoofd doet pijn van het contrast van de donkere kist en het 

licht van mijn scherm. Ik weet ook niet of ik er nou zo blij van word 

dat ik op mijn mobiel precies kan zien hoe laat het is en elke mi-

nuut voorbij zie gaan. Zo duurt het een eeuwigheid voor de eerste 

opdracht begint en ik er even uit mag. Ik doe mijn ogen maar dicht. 

Holy shit, dat is donker. ‘Ronny?’

‘Ja, ik ben er nog.’

Hij mag geen hele gesprekken met mij voeren, want anders is het 

oneerlijk. Het moet wel een beetje eng blijven, heeft hij uitgelegd.

Ik sluit mijn ogen weer.

Ik schrik op van een schel piepend geluid. Het duurt even voor het 

ophoudt en ik kan praten. ‘Wat was dat?’

Ronny tilt de deksel van mijn kist op. ‘Dat is het sein dat jullie eer-

ste opdracht begint.’
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Terwijl mijn ogen nog wennen aan het plotselinge licht, klim ik 

snel de kist uit. Ronny begeleidt me de kamer uit naar de grote hal, 

die nu vol mensen staat. Rijen wachtenden in van die pretparkslierten 

met lint ertussen. ‘Wat is dit?’

‘Je bezoek na de eerste opdracht. De pretparkbezoekers mogen een 

kijkje bij de kisten nemen. Sommigen willen misschien wat tegen je 

zeggen.’

Ik herinner me vaag dat ik zoiets in de spelregels heb gelezen. ‘Ze 

mogen de halvegare komen bekijken.’

‘Maximaal een half uur. Dus dit zijn de gelukkigen.’

Ik knik en wil alleen maar naar het grasveld buiten. Frisse lucht. 

Van rechts beukt Chantal op me in. Die had ik niet zien aankomen.

‘Wat moet je?’ vraagt ze en ze kijkt me dreigend aan.

‘Niets. En jij?’

‘Je kapotmaken.’

Sjezus, die is goed gek. Ik duw de deur open naar buiten. Verblind 

door het zonlicht loop ik stug door naar waar de picknicktafels moe-

ten staan, maar halverwege voel ik een hand in mijn rug. ‘We gaan 

meteen door naar de achtbaan,’ zegt Ronny en hij stuurt me in de 

juiste richting. 

‘Daar is de eerste opdracht?’

‘Juist.’

Ik strek mijn verkrampte armen uit en kijk om me heen. Hier zijn 

mijn vrienden niet, dus ik zal ze daar wel zien. Ik ben niet bang voor 

de achtbaan. Het komt goed; wij gaan deze opdracht hard winnen. Ik 

probeer me de titel te herinneren van de eerste opdracht. Childhood 

Fears, dat was het.
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‘Mag ik naast je zitten?’ Stan knikt naar de karretjes van de achtbaan, 

die bestaat uit vier loopings en een kurkentrekker. ‘Je mag in mijn 

hand knijpen.’

‘Als ik dit al eng moet vinden, dan kunnen we net zo goed meteen 

stoppen,’ glimlach ik. ‘Maar graag, ja. Jij naast mij.’

Aron pakt Nora’s hand vast. ‘En ik ga naast mijn meisje,’ lacht hij 

breed. 

Nora schudt haar hand los en kijkt de andere kant uit. ‘Ja, dat is 

toch logisch als die twee al naast elkaar zitten.’ 

Waarom doet ze zo koel tegen hem? ‘Wel een heel raar idee dat we 

nu niet weten wat de opdracht is,’ zeg ik om het ijs te breken. 

Stan kijkt om zich heen. ‘Goed opletten dus. We moeten signalen 

zien.’

We staan in een speciale rij naast die van de normale bezoekers, 

die te horen hebben gekregen dat de attractie een half uur gesloten 

zal zijn. 

Opeens duikt Nora’s vriendin Anne op. Ze tikt Nora op haar 

schouder. ‘Succes. En eh…’ Ze kijkt nu ook mij aan. ‘Ik ben blij dat ik 

een handje heb kunnen helpen bij het selecteren van de deelnemers.’ 

Ze duikt onder het touw door en verdwijnt weer uit het zicht. 

‘Heeft zij ervoor gezorgd dat we werden uitgekozen?’

Noor knikt alleen maar en staart geconcentreerd voor zich uit. 

‘Jullie zijn bijna aan de beurt.’ Een medewerker van Joyride opent 

de ketting.

Plotseling duikt er een eng hoofd naast het mijne op. Ik deins ach-

teruit. Een freak die eruitziet als de clown uit die griezelige film It. 

Holy shit.
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Zijn witte gezicht kijkt me met grote ogen aan. ‘I’ve got a balloon 

for you.’ Boven zijn hoofd zweven rode, gele en blauwe ballonnen. Zijn 

stem klinkt bizar hetzelfde als die van de clown uit de Stephen King-

film. ‘Pick one.’ Hij rolt zijn ogen omhoog.

‘Kies jij maar,’ zeg ik tegen Stan.

‘De rode.’

De clown doet niets.

‘The red one,’ zegt Stan luider. 

De freak schudt langzaam zijn hoofd en wijst met zijn witte ge-

handschoende hand naar mij.

‘Jij moet kiezen, loser,’ klinkt de stem van Chantal achter me.

Misschien bedoelde hij dat de rode niet goed was? Laat ik dan maar 

voor een andere kleur gaan. ‘The blue one.’ Ik durf hem aan te kijken. 

Hij komt schokkend in beweging en haalt een blauwe los. Ik pak het 

lintje over. De rest achter ons maakt ook een keuze. Veel sneller dan 

wij. Vier van hen kiezen voor geel. Waarom heb ik niet voor een gele 

gekozen?

‘Go go go,’ roept de parkmedewerker en hij wijst naar de karretjes. 

We rennen naar de plekken toe en ik besluit maar voorin te gaan 

zitten. Ik heb geen idee wat de beste keuze is. Chantal blijft voor de 

verandering uit de buurt en klimt met haar team achterin. Het dichtst 

achter ons zit baardman Ton met zijn vrienden, maar tussen ons in 

zijn nog drie lege rijen stoelen.

‘Wat moeten we met die ballon? Gaat die niet hartstikke stuk tij-

dens de rit?’ vraag ik Stan. Ik trek de ballon dichter naar me toe. ‘Wat 

moeten we nou met zo’n ding  in een achtbaan?’

De beugels komen al naar beneden terwijl ik achter me een knal 
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hoor. Stan draait zijn hoofd om te zien wat er gebeurt. ‘Prik hem ka-

pot.’ Zijn ogen staan groot. 

Nog meer knallen achter me.

‘Echt?’

‘Ja, nu!’

Het karretje schiet vooruit en begint al bijna aan zijn weg omhoog. 

Ik druk de ballon tegen de beugel stuk.

‘De binnenkant,’ roept Nora, achter mij. ‘Er staat een tekst in. Keer 

hem binnenstebuiten.’

Ik pak vlug de verschillende stukken van de ballon bij elkaar. Het 

karretje ratelt nu omhoog en ik word mijn stoel in gedrukt. Zo kan ik 

niets lezen! Ik kijk Stan paniekerig aan.

‘Hou hem goed vast,’ roept hij.

We bereiken het hoogste punt. Ik knijp het rubber fijn in mijn vuis-

ten. Daar gaan we. Ik open mijn mond en gil alle lucht uit mijn lijf ter-

wijl we de eerste loopings in schieten. Daarna rollen we de kurkentrek-

ker in. Ik ken de achtbaan goed en toch moet ik altijd gillen. Straks 

komt er een rustig punt. Dat is de overgang van leven naar dood. Je 

ergste nachtmerries flitsen dan voorbij in de poort des doods: een lan-

ge tunnel. Daar moet ik het kunnen lezen, al is het er maar heel zwak 

verlicht. We schieten de poort in en om ons heen klinkt het gelach van 

freaks en het snerpende geluid van messen die worden geslepen.

Concentreren. ‘Schijn me bij met je telefoon,’ zeg ik tegen Stan. Hij 

wurmt het ding met moeite uit zijn zak.

‘Kijk, hier staan letters,’ roept iemand uit Tons team.

Letters? Ik kijk naast me. Er klinkt een ijzige schreeuw en een verdacht 

goed gemaakte pop van een meisje valt dood onder ons karretje neer.
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‘Doorgaan.’ Stan schijnt op het blauw. ‘De boodschap.’

De ballon is op een goede manier geknapt. Ik heb een paar grote 

stukken over. Ik strijk er twee, voor zover het lukt, glad. 

In flarden lees ik wat er staat. Eerste letter… Voornaam en de achter-

naam van elk… Daar ontbreekt iets.

‘Er is iets met letters inderdaad. Van voor- en achternaam.’

‘Die van ons?’

‘Dat denk ik.’

Ik wurm het derde stuk uit mijn vuist en geef het aan Stan. ‘Wat 

staat daar?’

Hij schijnt zichzelf bij met zijn telefoon. Een harde schreeuw van 

een vampier die rakelings langs ons vliegt maakt dat hij het ding bijna 

uit zijn handen laat vallen. ‘Fuck.’

‘Lees nou.’

‘Ja. Je ini… initialen zijn cijfers. Als de don…’ Hij wrijft over het rub-

ber. ‘Als de donkerte intreedt vindt ieder zijn eigen plek.’

‘Wat betekent dat?’ Ik prop de restjes ballon in de zak van mijn vest.

‘Wat stond er?’ roept Nora.

‘Zoek je eigen initialen tijdens de rit en kijk of er een cijfer bij staat. 

Je voor- en je achternaam.’

We schieten de tunnel weer uit.

‘Ik heb wel letters gezien net, maar ik wist niet wat ik ermee moest,’ 

schreeuwt Aron.

We maken vaart voor een laatste dubbele looping, voor we met een 

sissend geluid het einde bereiken. Meteen wordt de rit opnieuw inge-

zet en schiet de achtbaan met een stoot langs de rij wachtenden.

‘We maken denk ik nog een rondje en daarna moeten we de 
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letter-cijfercombinatie weten. Of misschien meerdere rondjes? Maar 

als de donkerte intreedt moeten we onze plek kennen,’ roep ik naar 

opzij en voor zover dat lukt naar Nora en Aron achter me. ‘Ik heb nog 

geen idee wat dat betekent: je plek.’

Na het snelle gedeelte knallen we opnieuw door de poort.

‘Goed opletten nu,’ zegt Stan.

Oké, ik heb de D en de F nodig. Daantje Faasse.

Ik spot al gauw de eerste letters op witte borden tussen de decors in 

de tunnel. Geen logische volgorde, en zowel links als rechts.

‘Als iemand mijn letters ziet…?’ Arons stem klinkt gestrest.

Achter een grafsteen flitst de S voorbij. Die is voor Stan. Er staat een 7 

bij. Onthouden en goed opletten.

‘Daan, ik zag de D!’ roept Aron.

Ik negeer hem, want zolang we in de tunnel zijn moeten we alles 

goed scannen. Griezelhanden proberen me te grijpen, maar ik ont-

wijk ze. Was dat de N? Ik zag niet wat erbij stond. Shit, en ik moet 

ook nog steeds de F. We verlaten de tunnel alweer. In de looping staat 

mijn hoofd stil, maar vlak daarna wens ik dat de donkerte nog niet 

intreedt. Wat dat ook mag betekenen. Het is nu al niet goed verlicht 

in de tunnel, maar ze bedoelen waarschijnlijk dat het nog donkerder 

wordt. We moeten echt nog een rondje om alle letters te verzamelen.

‘Aron, welk cijfer stond er bij de D?’

‘Een 4!’

‘Oké, dank je.’ Ik raak Stans hand even aan. ‘De S is de 7.’

‘Nice! Dan heb ik ze allebei.’

We worden weer omhooggetakeld. ‘Wat moet jij nog, Aron?’

‘Alleen de G.’
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‘Noor?’

‘De N.’

‘De N staat in het midden van de tunnel rechts bij een heks. Ik heb 

je cijfer niet gezien.’

De derde keer in de tunnel zie ik de F staan, net iets voordat de N 

weer aan me voorbijschiet. Er staat een 1 bij de F. Ik hoop dat Noor 

haar eigen cijfer heeft gezien.

‘Yes!’ roept Aron. ‘Ik heb hem.’

‘Jij ook, Noor?’ vraag ik.

‘Ja!’

‘Ik ook!’

We passeren nog eens het beginpunt. Mijn maag draait. Shit, ik ben 

ineens misselijk van dat over de kop vliegen en rondturen.

Voor de vierde maal de tunnel; misschien alles nog nakijken. De 

beugel drukt tegen mijn maag. Als ik maar niet hoef te spugen. Een 

gierend geluid en nog meer druk op mijn buik. Door de kracht van 

het remmen word ik weer terug mijn hoofdsteun in geduwd. We staan 

stil. Midden in de grotachtige tunnel. Ik kokhals.

‘Ik zie niets,’ zegt Stan.

Ik dacht even dat ik mijn ogen dicht had, maar het is gewoon pik-

donker. Mijn beugel gaat los. ‘Moeten we uitstappen?’

Achter me komen mensen in beweging. Niet mijn team, maar de 

anderen.

Het licht van mobiele telefoons flitst voorbij. Ze praten over de 

nummers. ‘Stoelnummers’, vang ik op, en ‘aan de onderkant’.

Er aait iemand over mijn haar. ‘Gaat het?’ Stan schijnt in mijn 

 gezicht.
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‘Misselijk.’

‘Blijf maar even zitten. Ik ga onze stoelnummers zoeken. Welk 

nummer heb je?’

‘De D was een 4 en de F een 1.’

Hij verdwijnt uit het zicht en het is weer zo donker als wat. 

Inademen, uitademen. Ik blaas extra lang uit en ontspan mijn buik. 

Om me heen gebeurt van alles, maar ik kan er niets mee. Ik sluit mijn 

ogen.

‘Kom maar.’ Stan is terug. ‘Hoe gaat het nu?’

‘De misselijkheid is iets minder.’

‘Mooi, we moeten snel zijn.’ Hij pakt mijn hand, trekt me overeind 

en ik ren met hem om andere deelnemers heen langs de karretjes. 

‘Deze is van jou. Je cijfercombinatie stond onder de stoel. Ga zitten. 

We zitten allemaal ergens anders.’ Ik laat zijn warme hand weer los en 

schuif gauw het karretje in. Wat zal er nu gebeuren? Ik blijf zitten met 

een pompend hart en wrijf met mijn vingers over mijn handpalm. 

Daar zit nog een beetje Stan.

‘De beugels komen naar beneden!’ roept een freak en hij schijnt 

met een enorme lamp op ons. Ik controleer of mijn beugel goed vast-

zit. De freak checkt of iedereen er is en praat dan door een walkietal-

kie. De karretjes schieten eerst een stuk achterwaarts de tunnel uit tot 

boven aan de laatste afdaling. Daarna maken ze vaart vooruit voor de 

looping.
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HOOFDSTUK 4

‘I k laat de beugels omhoogkomen, maar blijf allemaal nog even 

zitten voor de puntentelling.’ De presentator die het begin-

praatje deed, loopt met een iPad in de hand langs. Mensen in de 

wachtrij staren naar ons. Sommigen boos en anderen nieuwsgierig. 

Alle beugels gaan automatisch omhoog, ook die van stoelen zonder 

passagiers.

‘Jullie hadden, helaas, allemaal goed door wat hier de opdracht 

was. De vraag is nu: hoeveel punten heeft elk team behaald?’ Hij loopt 

als eerste op Chantal af. ‘Chantal Konings, jij zit op de juiste stoel.’ Hij 

kijkt op zijn iPad. ‘Ook Shannon de Lange, Amber Guit en Estrella 

Broere zitten op de juiste plek. Jullie team krijgt vier punten.’ Ze jui-

chen irritant uitgelaten. 

De presentator gaat door naar het volgende team. Ook zij hebben 

vier punten. Ondertussen snelt een in het zwart geklede man langs 

ons. Technische dienst staat er op zijn rug. Hij loopt naar een van de 

voorste karretjes en bestudeert daar een beugel die een beetje scheef 

lijkt te hangen.
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Als een-na-laatsten zijn wij aan de beurt. ‘Daantje Faasse.’ Hij kijkt 

me strak aan. ‘Jij zit op de juiste plek, maar jouw teamlid Nora van 

Unen zit niet goed. Daarom drie punten voor jullie team.’

‘Wát?’ roept Nora uit. ‘Hoe kan dat nou?’

‘Lekker voor je!’ klinkt Chantals snerpende stem. Het voelt als een 

stomp in mijn maag.

‘Waar had ik dan moeten zitten?’

‘De tweede van vooraan rechts.’

De rij wachtenden wordt onder luid protest weggestuurd omdat de 

achtbaan goed nagekeken moet worden. Hij is voorlopig gesloten.

Shit, drie punten, kan ik alleen maar denken en ik hoor niet meer 

wat de uitslag van het laatste team is.

‘Daantje?’

Nora staat naast me. Ze heeft een bleek gezicht. ‘Kom eens.’ 

Iedereen stapt uit en ik volg haar. ‘Voorin, tweede wagentje rechts.’ Ze 

wijst naar de rug van de monteur. 

‘Wat?’

‘Mijn zitplek is stuk. De beugel zit los.’ Met trillende handen trekt 

ze de brace om haar duim los en weer vast en staart naar het kapotte 

wagentje. 

‘Huh? Hoe…’

‘Zo, dat was me het ritje wel zeker?’ vraagt Ronny, die plotseling 

naast ons staat.

‘Wacht even, Ronny.’ Ik richt me weer tot Nora. ‘Dus op de plek 

waar jij hoorde te zitten is de beugel stuk?’

Ze knikt. ‘Ik heb de 7 voor een 1 aangezien. Dat was mijn plek.’

De monteur lijkt ineens te horen wat Nora zegt. Hij opent een 
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zwaar uitziende koffer. ‘Nou, dan mag je blij zijn dat je er niet in zat. 

Ik heb dit nog nooit meegemaakt. De schroeven zitten los. Het lijkt 

wel gemanipuleerd.’

‘Daantje, ik moet je meenemen naar je kist. Over veertien minu-

ten gaat je timer weer aan en voor die tijd mag je nog naar het toilet.’

Ik kijk Ronny geïrriteerd aan. ‘Wacht nou even. Er was dus iets met 

die stoel.’

‘Ik hoor het, maar we moeten nu weg. Je mag niet te laat in je kist 

liggen.’

‘Ga maar,’ zegt Nora.

Ik haal mijn schouders op en loop een paar passen achterwaarts 

met Ronny mee. Nora staat met gespannen schouders en het liefst wil 

ik haar vasthouden en zeggen dat ze veilig is. Gelukkig komt Aron er-

aan. Nu maar doorgaan. Met Ronny mee. Hij geeft me een waterflesje, 

dat ik al lopende helemaal leegdrink. We komen aan bij een rond ge-

bouw, waar Ronny een deur openduwt. ‘De wc’s. Helaas moet ik je een 

tijdslimiet geven. Ik verwacht je over vijf minuten weer hier.’

Ik knik en duw het lege waterflesje in zijn handen. 

Nadat ik naar de wc ben geweest, plens ik water in mijn gezicht. Ik 

ben blij dat die misselijkheid voorbij is, maar ik kijk er niet naar uit 

om terug die kist in te gaan. Ik wil bij Noor zijn. Dat met die stoel is 

echt te eng. 

‘Doorlopen,’ zegt Ronny zodra ik me weer bij hem meld. 

‘Mag ik nog wat te eten?’

‘Ik heb in de kamer een zakje chips en een koek voor je. Die kun je 

in de kist eten. Na de volgende opdracht krijg je meer.’

‘Oké, lekker.’ 
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Het laatste stuk rennen we door de vleugel naar mijn kamer. De 

sensatiebeluste gezichten van de doodskistbezoekers staan helder op 

mijn netvlies wanneer Ronny de kist weer sluit. 

Liggend chips eten is nog niet zo makkelijk, vooral omdat ik mijn 

arm zo dicht bij mijn lichaam moet houden. Als ik in een chipje stik 

is het Ronny’s schuld. 

Ik wil net aan de koek beginnen, als er gekraak uit Ronny’s porto-

foon klinkt. ‘Er komen vijftig bezoekers jullie kant op. Over.’ 

‘Prima. Over.’ 

‘Damn, vijftig aapjeskijkers?’ Ik sla tegen de houten zijwand van 

mijn kist. 

Ronny klopt op de deksel. ‘Komt goed. Ze blijven niet lang en ik 

laat ze per tien naar binnen.’

Ik leg de koek naast me neer en bekijk mijn telefoon. Ik heb niets 

hierover op social media geplaatst, want dan zien mijn ouders het vast 

op de een of andere manier. Toch wel jammer dat het niet kan, want 

wie maakt dit nou mee? 

Ik heb een appje van Nora. 

Ben nog aan het trillen. Ik had bijna in die stoel gezeten en 

was ik er dan uit geslingerd?

Ik knijp met mijn ogen om het beeld weg te poetsen van een wegge-

slingerde Nora die als een lappenpop op de grond neerkomt. 

Sjeezus ja, ik moet er ook steeds aan denken. Wat zei die 

monteur nog meer?

Nora komt meteen online. Niet zo veel, we moesten daar weg, 

maar hij zei dat die schroeven niet zomaar losgaan. Dat dat ei-

genlijk niet kan.
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‘Daar zijn ze,’ zegt Ronny en hij bekijkt me door het luchtgat. 

‘Telefoon weg, je moet wel een beetje zielig zijn.’ Hij loopt naar de 

deur. 

Shit, ik krijg nu bezoekers. Mensen die willen zien wat dit hele 

gebeuren inhoudt. Sorry, moet tel. wegleggen. Ik druk op de 

homeknop en leg het ding naast de koek. Het geroezemoes van de 

bezoekers zwelt aan. Sjonge, moet ik hier dus echt voor dood liggen?

‘Creepy!’ roept iemand, en een ander leest de tekst boven de kist 

voor: ‘Hier rust Daantje Faasse.’ 

Ik lig verstijfd te wachten. BAM! Iemand slaat op de kist. 

‘Ligt daar echt iemand in?’ klinkt er van verder weg. 

‘Weet je wat?’ zegt Ronny. ‘We maken dit de looprichting. Iedereen 

een rondje om de kist en dan weer naar buiten. Je mag de kist best 

even aanraken, maar we gaan er niet op slaan.’

Het eerste gezicht verschijnt boven me. Een jongen met stekeltjes-

haar en een brede grijns. ‘Leef je nog?’

Ik knik ongemakkelijk. Dan de volgende. ‘Respect, joh,’ zegt een 

meisje met pikzwart haar in een hippe staart. 

Delen van gezichten verschijnen af en aan in het luchtgat boven me 

en ook achter mijn hoofd en bij mijn voeten, waar ook gaten zitten. 

Net alsof ze door een kijkdoos kijken. Nu voel ik me al helemaal een 

wegkwijnende kastanje. Er waggelen een paar freaks tussen de bezoe-

kers rond, van wie ik flarden zie. 

‘De laatste groep,’ zegt Ronny en ik blaas wat koelte in mijn gezicht. 

Bijna klaar. 

‘Ik ga volgend jaar ook meedoen,’ zegt een meisje dat er vrij braaf 

uitziet. 
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‘Succes ermee,’ zeg ik. Het zweet breekt me uit. Ik krijg het snikheet 

van al die mensen hierbinnen. Ik wil ze weg hebben. Dan hoor ik hoe 

Ronny de bezoekers wegstuurt en het is weer stil. 

Dat dekbed moet nu van me af, want ik stik de moord en er kriebelt 

iets tegen mijn wang. Ik grabbel zonder mijn gezicht te bewegen naar 

mijn telefoon, die ergens naast me moet liggen. Eerst kijken wat dat 

bij mijn wang is. Brrr, als die freak maar geen spin in mijn kist heeft 

gegooid. Zodra ik mijn telefoon vastheb, zet ik de camerafunctie in 

de selfiestand. Op het beeldscherm is niets te zien, het is zo donker 

als wat. Zal ik dan toch mijn hoofd bewegen en met het licht van mijn 

telefoon kijken wat er ligt? Wacht, de flitsfunctie. Ik zet de flitser aan 

en druk op de knop. 

‘Wat doe jij nou?’ vraagt Ronny. 

Ik staar naar het beeldscherm en zie mijn eigen lijkbleke gezicht 

en daarnaast een papiertje. Een opgevouwen wit velletje. Ronny kijkt 

door het luchtgat. Vlug pak ik het papiertje. 

‘Wat deed je?’

‘O, niets, ik maakte een selfie met de flitser aan.’

‘Ga je viral?’

‘Nee, dank je.’

Hij blijft me aanstaren en ik staar terug. Het briefje brandt in mijn 

handpalm. Zal er iets op staan?

‘Juist ja, ik ga maar weer terug. Ik mag helemaal niet met je praten.’ 

Hij sloft weg. 

Ik zoek met één hand de zaklamp op mijn telefoon, terwijl de hoek-

jes van het briefje in mijn andere hand prikken. Wat een gedoe. Ik heb 

zo weinig ruimte boven me. Met mijn kin op mijn borst probeer ik zo 
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goed en zo kwaad als het gaat het briefje open te vouwen en tegelijk 

erop te schijnen. Ja, er staat iets op! In een priegelig handschrift. 

Lieve Daantje, 
Je hebt niets door, maar ik voel van alles voor je. Die 
zoen betekende meer voor me dan je denkt. Jij bent 
bijzonder voor mij.
X

Mijn wangen gloeien. Ik lees het briefje wel tien keer. Dus Stan voelt 

toch meer voor mij? Ik ben geen dertien in een dozijn?


