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8. 

‘Weet je al of je donderdag je moeders auto mag lenen?’
Daniël rolde zich boven op me en gaf me een klein kusje op 

mijn neus. ‘Ik heb het nog niet gevraagd. Maar als het niet kan, dan 
gaan we toch gewoon met de trein?’

‘Ik ga liever met de auto. Vanmorgen had ik twee keer vertraging en 
ik heb donderdag vast nog meer last van zenuwen dan vandaag.’

‘Dat is helemaal niet nodig. Vandaag ging het toch ook hartstikke 
goed? Je bent de mooiste maagd die ik ken en ik ben er de hele week 
om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. Of niet.’ Zijn mond vond die 
van mij en zijn tong duwde mijn lippen van elkaar. Met zijn hand 
schoof hij mijn trui omhoog en streelde mijn borsten. Ik kon voelen 
hoe opgewonden hij was. Help! Het zou ontzettend moeilijk worden 
om me tot eind december, wanneer de finale was gepland, niet te laten 
verleiden. 

Ik wist dat Daniël trots was op mijn doorzettingsvermogen en zelf-
beheersing, maar mijn keuze maakte het soms ongemakkelijk tussen 
ons. Als we samen een film keken en er verscheen een seksscène op 
het scherm, dan schoven we een stukje van elkaar af. Als hij na zijn 
werk enthousiaste verhalen vertelde over vrouwelijke collega’s, voelde 
ik een steek van jaloezie. Ik wilde dat het al volgend jaar was.

Op dat moment ging Daniëls mobieltje. Prompt liet hij me los en 
fatsoeneerde zijn kleren voor hij de oproep beantwoordde.

‘Ja, nee, ja,’ hoorde ik hem zeggen. ‘Tot vanavond dan. Ik zie je daar.’ 
Hij stopte zijn mobiel in zijn broekzak. ‘AirTV. Ik moet vanavond toch 
werken. Om zeven uur moet ik me melden.’

‘Je had toch vrij genomen?’ 
‘Ja.’ Daniël fronste. 
‘Is er iets aan de hand?’ 
‘Dat weet ik niet, dat hoor ik vanavond.’ Daniël keek naar de klok 

aan de muur. ‘Ik heb nog even. Zal ik je laten zien wat ik heb gemaakt 
van de beelden die je me hebt gestuurd?’ Hij pakte mijn hand en trok 
me overeind van het bed. 
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‘De nieuwe ontbijtvideo?’ 
Daniël ging achter zijn laptop zitten en ik pakte er een stoel bij. 

Samen bekeken we de speciale effecten die Daniël had ontworpen: 
letters die over het scherm vlogen, keukengerei dat tot leven kwam, 
mooie sfeerbeelden. Alleen het recept moest er nog worden ingeplakt. 
Ik vond het prachtig. 

‘Hij is echt ontzettend sexy.’ Hij gaf me een knipoog. Als Daniël het 
woord sexy zei, met dat slisje in zijn stem, dan kwamen alle vlinders 
in mijn buik tot leven. 

‘Trouwens, ik had thuis een goed idee voor een vlog. We zouden 
een video over Eva kunnen maken. Dan kunnen we een mooi liedje 
uitkiezen en een clip maken waarin we foto’s en filmpjes van haar laten 
zien.’ 

De uitdrukking op Daniëls gezicht veranderde op slag. ‘Moet het 
nou alweer over de familie Hendriks gaan?’ Plotseling duwde hij zijn 
stoel naar achteren en stond op. ‘Kan je echt alleen maar aan Eva den-
ken? Het was net zo gezellig samen.’ Zijn stem schoot de hoogte in. 

‘Sorry hoor, maar jij vindt het toch ook verschrikkelijk wat Eva is 
overkomen?’ 

‘Je kent ze niet eens. Je weet helemaal niets van ze. Je weet niet eens 
zeker of het waar is. Misschien is hij wel gewoon een heel lieve vader.’

‘Dat weet ik wél zeker. Iedereen heeft toch op tv kunnen zien wat 
voor een vader hij is?’ In de lucht tekende ik aanhalingstekens toen ik 
het woord vader uitsprak. ‘Hij heeft losse handjes, hij mishandelt haar. 
Thuis heb ik nog naar foto’s zitten kijken. Je kan duidelijk zien dat hij 
niet te vertrouwen is. Die blik in zijn ogen, dat zie jij toch ook wel? Dat 
enge lachje, die dunne lippen, die grote handen.’

‘Dunne lippen? Waar heb je het over?’ Daniël keek me indringend 
aan. ‘Jente, je lijkt helemaal bezeten door hen. Het is televisie. Pro-
grammamakers willen hoge kijkcijfers, verder niets. Je moet het niet 
zo serieus nemen.’

De laatste tijd hadden we steeds vaker van die ruzietjes en altijd gin-
gen ze over dingen die ik op tv had gezien. Daniël vond dat ik niet 
alles moest geloven wat ik zag. Hij vond ook dat hij het beter wist dan 
ik, omdat hij bij AirTV werkte. Ik vond daarentegen dat ik heus wel 
uit elkaar kon houden wat waar was en wat niet. Ik baalde ervan dat 
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het nu weer misging. Hoewel hij zich tot nu toe niet echt had uitge-
sproken over de familie Hendriks, reageerde hij telkens kortaf als ze 
ter sprake kwamen. Hij leek me totaal niet serieus te nemen en zei dat 
het misschien wel allemaal nep was. Maar als ik dan vroeg waarom 
hij dat dacht, haalde hij zijn schouders op en keek weg. Ik vertrouwde 
op wat ik had gezien. Het heette niet voor niets reality-tv. Het was 
hartstikke echt. 

‘Daniël, zie je het dan niet? Er gebeuren verschrikkelijke dingen in 
de wereld en het is juist belangrijk dat daar veel over wordt gesproken. 
Als dit niet op tv zou komen, zou niemand ervan afweten. Nu kan er 
iets aan worden gedaan. Ik neem het juist héél serieus.’

‘Pas maar op dat je niet te veel op je moeder gaat lijken, Jente.’ 
Daniëls ogen priemden in de mijne. Toen draaide hij zich naar het 
scherm en pakte zijn muis.

Au. Die laatste opmerking kwam hard aan. Ik leek in niets op mijn 
moeder en om dat uit de mond van mijn vriendje te horen, voelde 
alsof ik een stomp in mijn maag kreeg.

‘Laat maar zitten, Daniël, ik maak zelf wel een video. Ga jij maar 
lekker filmen op je werk, om het daarna niet serieus te nemen. Ik sta 
tenminste voor mijn principes, dat kan ik van jou niet zeggen.’ Boos 
pakte ik mijn vest van de grond, rende naar beneden en trok mijn jas 
van de kapstok.

‘Ga je al weg, Jente?’ Thijs stond in de gang en keek me onderzoekend 
aan.

‘Ja, ik moet nog iets voor mijn moeder doen,’ loog ik en slikte de 
brok in mijn keel weg.

‘Wil je mijn game zien?’
Ik kon geen nee tegen Thijs zeggen en volgde hem de woonkamer 

in. De geur van bloemen en zelfgemaakte koekjes hing in de ruimte. 
Donna zat aan de eettafel en keek op van de krant, over haar leesbril 
heen. Haar halflange grijze haar zat in een keurige knot opgestoken en 
ze droeg een wollen trui die waarschijnlijk duur was geweest. Vroeger 
vond ik haar een van de liefste moeders uit de straat. Ze had altijd 
limonade en iets lekkers klaarstaan voor alle kinderen uit de wijk en 
maakte, wanneer wij dat vroegen, tijd voor een spelletje. Sinds ik hier 
weer vaker over de vloer kwam, gedroeg ze zich echter anders dan in 
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mijn herinnering. Volgens mij vond ze me niet goed genoeg voor haar 
zoon. Of ze mocht me gewoon niet.

‘Hebben jullie ruzie?’ Donna bleef me aankijken. Was dit oprechte 
interesse? Of zag ik in haar ogen een soort opluchting? 

‘Een beetje. Denk ik. Het komt vast weer goed.’ Het kostte me moei-
te om mijn tranen binnen te houden, maar ik wilde niet dat Donna 
zag dat ik huilde. Of, erger nog, dat Daniël me zou horen snikken. 

‘Wil je een kopje thee?’ vroeg ze met zichtbare tegenzin.
Ik schudde mijn hoofd. Nu wist ik zeker dat ik opluchting in haar 

ogen zag. 
Thijs pakte mijn hand en trok me mee naar het scherm waarop zijn 

PlayStation was aangesloten. ‘Kijk hoeveel punten ik al heb.’
Rechtsonder in het scherm stond een getal boven de miljoen. Ik had 

geen idee of het veel was. ‘Goed zeg.’ 
‘Wil je me helpen?’ 
Terwijl Thijs me uitlegde hoe de controller werkte, hoorde ik Daniël 

naar beneden rennen en de deur achter zich dichtslaan. 


