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‘Mam,’ zegt Tess tegen haar moeder die staat te strijken. ‘Je wilt toch 
met Victors ouders iets afspreken? Victor heeft mij het nummer van 
zijn vader gegeven.’

Moeder zet het strijkijzer neer. ‘Ik heb Victors moeder al gesproken.’ 
‘Spannend! Wanneer komen ze?’
‘We hebben geen afspraak kunnen maken.’ Moeder vult het 

strijkijzer met water. ‘Die mensen zijn zo druk, voorlopig komt het 
er niet van.’

‘Had ze het nog over ons?’ vraagt Tess.
‘We hebben heel gezellig gepraat,’ zegt moeder.
‘Dus jullie hebben het wel over ons gehad?’
Haar moeder glimlacht.
Ze wil het niet zeggen, denkt Tess. Ach, ik hoef het ook niet te 

weten. 
‘Weet je, mam, we hebben toch voor die opdracht van school 

gefi lmd?’
‘Ja, in die straat van de juwelier,’ zegt moeder.
Tess knikt. ‘Vlak voor de overval! En op ons fi lmpje zie je een 

auto die voor de juwelierswinkel staat geparkeerd. Je ziet heel vaag 
iemand zitten.’

‘Kind, en nu dan?’ Moeder gaat door met strijken. 
‘Ermee naar de politie natuurlijk,’ zegt Tess. ‘Rachel komt zo en 

dan gaan we erheen om het fi lmpje te laten zien.’
‘Moeten jullie dat nou wel doen?’ zegt moeder. ‘Je weet niet waar-

in je terechtkomt, Tess.’
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‘Mam, stel je voor dat ze die gast vinden door onze beelden?’
‘Je hebt gelijk,’ zegt moeder. ‘Maar ik zou het niet zomaar af-

geven aan iemand achter de balie. Dan komt het ergens in een la 
terecht. Je moet vragen naar de rechercheur die zich met deze zaak 
bezighoudt.’

Tess knikt.
‘En eh…’ gaat moeder verder, ‘vertel het alsjeblieft niet aan je 

vader. Je weet hoe bezorgd hij is. De laatste week is hij toch al zo 
gestrest. Net kreeg hij een telefoontje en hij moest meteen weg. En 
als ik vraag waarheen dan wordt hij kwaad. Ik laat hem maar. Hij 
heeft net een busje gekocht. Het moet nog worden nagekeken, maar 
hij kan er binnenkort in rijden. Wanneer hij eenmaal voor zichzelf 
is begonnen, wordt hij wel rustiger.’ 

‘Ik zeg niks tegen papa.’ Tess loopt naar boven. Ze heeft nog een 
halfuur voordat Rachel komt. 

Ze rijden naast elkaar naar het politiebureau. ‘Je raadt nooit wie ik 
net zag fi etsen toen ik naar jou ging,’ zegt Rachel.

Tess kijkt haar vriendin aan. ‘Aan je ogen te zien is het niet zo 
moeilijk: Boy.’

‘Hij zag mij helaas niet,’ zegt Rachel. ‘Als wij niet hadden afge-
sproken, was ik achter hem aan gegaan. Ik wil zo graag weten waar 
hij woont.’

‘En als je dat weet, wat dan?’ vraagt Tess. ‘Wat ga je dan doen? 
Als je hem op school tegenkomt val je zowat fl auw.’

‘Hij is ook zo’n lekker ding,’ zegt Rachel. ‘Hij heeft echt alles 
waar ik op val. Zijn ogen…’

‘Zijn lange benen,’ gaat Tess verder. ‘Zijn brede borstkas, zijn haar 
zit top.’ Ze kan het rijtje zo opdreunen.

‘Tess, je neemt me niet serieus. Rachel kijkt naar een vrouw die 
naast hen voor het stoplicht staat. ‘Mevrouw, ik ben superverliefd 
en mijn vriendin plaagt me ermee.’

‘O,’ zegt Tess. ‘Dat is niet waar.’
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‘Succes!’ De vrouw rijdt lachend door. 
‘Boy is echt mijn droomprins.’
‘Ik dacht dat Pharrell je droomprins was?’
‘Ja, maar die krijg ik dus nooit.’

‘Yes!’ Tess ziet een fi etser aankomen met een halve bloementuin 
in de bak voorop. Ze stopt en maakt een foto. Weer een voor de 
wedstrijd. Ze maakt foto’s van mensen op de fi ets die allemaal 
verschillende dingen in hun bak vervoeren. Ze doen er niet alleen 
boodschappen in, maar ook katten en ze heeft een heel grappige 
foto van een kind dat in een bak zit. En nu weer een bloemen-
tuintje. Ze maakt een spurt en haalt Rachel in, die langzaam is 
doorgereden.

Vlak bij het politiebureau pakt Tess Rachels arm vast. ‘Kijk eens 
voor je, bij het zebrapad?’

‘Nee!’ Rachel staat op slag stil. ‘Daar rijdt Boy!’
‘Hij woont hier vast ergens,’ zegt Tess. 
‘We gaan achter hem aan.’ Rachel rijdt door. ‘Nou moet ik weten 

waar hij woont ook.’
Boy slaat rechtsaf en rijdt door een tunneltje. 
‘Niet te hard!’ Rachel houdt Tess tegen. ‘Hij mag ons niet zien. 

O, hij stopt!’ Rachel trapt op haar rem. ‘Achter die vrachtauto, kom 
mee.’ Van achter de auto begluren ze Boy. Hij zet zijn fi ets tegen een 
boom en gaat een benedenhuis in.

‘Hebbes!’ zegt Rachel blij. ‘Nu weet ik waar hij woont.’ 
‘Ga je dan steeds langs zijn huis fi etsen?’ vraagt Tess. ‘Dat valt 

helemaal niet op, hoor…’
Ze kijken naar het huis van Boy.
‘Jammer genoeg ken ik niemand in deze buurt,’ zegt Rachel. 
Tess denkt na. ‘Ik ook niet… Maar als we hier nou eens gaan 

fi lmen?’
‘Vet!’ zegt Rachel. ‘Tess, je hebt me gered. Als ik hierdoor verke-

ring met Boy krijg, trakteer ik op kipsaté in de Wasserette.’ 
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‘Snap jij dat nou?’ zegt Victor. Hij zit samen met Brahim in hun 
stamkroeg, de Wasserette. ‘Mijn moeder wil absoluut niet dat ik een 
baantje neem. Vet irritant.’ 

Brahim haalt zijn schouders op. ‘Maak je niet druk, man, je huurt 
in Egypte gewoon een duikpak. Volwassenen kun je soms niet vol-
gen. Maar je mag gelukkig wel mee. Hé gast, dat wordt top!’

Ach ja, denkt Victor. Wat maakt het ook uit. Hij kijkt naar een 
paar meiden die de Wasserette binnenkomen. Ze staren giechelend 
naar Brahim. Victor is het wel gewend dat de meeste meisjes op 
slag verliefd zijn op Brahim. Niet alleen omdat hij knap is, maar 
hij heeft iets. 

Brahim haalt zijn mobiel tevoorschijn en begint te gamen. 
Victors mobiel gaat. ‘Hi Tess.’
‘Rachel en ik hebben een supergoeie buurt gespot voor ons fi lmpje.’
‘Waar?’
‘Achter het politiebureau. Echt gaaf! Die buurt voldoet helemaal 

aan de opdracht. Er is een school en een winkelcentrum. En er 
wonen allerlei mensen door elkaar. Wit, zwart, jong, oud.’

‘Klinkt goed. Even overleggen met mijn secretaresse.’
‘O, is Brahim bij je?’
‘We zitten in de Wasserette. Brahim, ze hebben een buurt gevon-

den voor ons fi lmpje.’ 
‘Prima,’ zegt Brahim.
‘Wil je niet weten waar?’
‘Het is goed. Ik ga super, man.’
‘Het is oké,’ zegt Victor. ‘Dan gaan we daar fi lmen. Zien we 

jullie nog?’
‘Ik weet het niet, we gaan nu eerst naar het politiebureau. Kus.’
‘Wauw!!’ zegt Brahim. ‘Hé gast, kijk eens welk level ik speel? 

Tegen Andras, die Hongaar. Dat doe jij mij niet na. Briljant, al zeg 
ik het zelf.’
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Victor kijkt mee. ‘Ik moet toegeven, voor een secretaresse ben je 
aardig ver gekomen.’

Rachel en Tess staan voor het politiebureau. ‘Moeten we de beelden 
wel laten zien?’ vraagt Rachel. ‘Ik ga liever nog een keer door de 
straat van Boy.’

‘Natuurlijk moet de politie dit hebben.’ Typisch Rachel. Tess was 
al blij dat Rachel een tijdje niet verliefd was, maar sinds ze Boy op 
school heeft gespot begint het weer. Ze denkt aan niets anders. ‘Ga 
jij maar door die straat fi etsen, dan ga ik wel alleen naar binnen.’ 
Haar stem klinkt geïrriteerd.

Tess stapt naar binnen, maar Rachel komt haar toch achterna. 
‘Wat kan ik voor jullie doen?’ vraagt een agent achter de balie. 
‘Het gaat over de overval op de juwelierswinkel van meneer Laak-

man,’ zegt Tess. ‘We fi lmden daar voor een opdracht voor school 
en toevallig staat er een auto op ons fi lmpje, precies voor de juwe-
lierswinkel.’

‘Je zegt het zelf al: toevallig.’ De man buigt zich naar hen toe. 
‘Er zal wel vaker een auto voor die winkel staan. Wij krijgen hier 
honderden tips binnen. Maar goed, geef maar hier. Ik zorg er wel 
voor dat het bij de afdeling recherche terechtkomt.’

‘Sorry,’ zegt Tess. ‘Maar ik geef het niet zomaar af. Ik wil de re-
chercheur spreken die hierover gaat.’

‘Ja,’ zegt Rachel. 
‘Dames, ik vertel jullie net dat ik ervoor zal zorgen dat het bij 

de rechercheur terechtkomt. Ik verzoek jullie vriendelijk te ver-
trekken.’

‘We gaan niet weg voordat we de rechercheur hebben gespro-
ken.’

De deur gaat open en er komt een andere agent aan. 
‘Deze jongedames willen Koper spreken. Ze denken dat ze een 

aanwijzing hebben in de Laakman-zaak.’
‘Ik zou zeggen, breng ze naar hem toe. Hij is op zijn kamer.’ 
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‘Twee jongedames voor jou,’ zegt de agent even later tegen de re-
chercheur. 

‘Kom binnen.’ De rechercheur wijst naar de stoelen tegenover 
hem. ‘Neem plaats.’

‘Wij hebben een fi lmpje voor school opgenomen,’ begint Tess. 
‘Op de dag van de overval,’ vult Rachel aan.
‘En nu staat er een auto op ons fi lmpje,’ gaat Tess verder. ‘Precies 

voor de juwelierswinkel.’
‘Tja,’ zegt de man. ‘Het ligt eraan hoe laat jullie die auto hebben 

gefi lmd. Laat maar zien.’
Tess ziet aan zijn gezicht dat hij er niet veel van verwacht.
Ze geeft hem de USB-stick. De rechercheur stopt hem in zijn pc. 

Zodra het beeld tevoorschijn komt verschijnt er een blik van her-
kenning op zijn gezicht. Hij bekijkt het tijdstip. ‘Drie uur drieën-
dertig,’ zegt hij hardop. ‘Meisjes, dit zou weleens bij kunnen dragen 
aan het opsporen van de daders. Het type auto komt overeen met 
de tips die we binnenkregen. Tot nu toe ontbrak het nummerbord, 
maar het kenteken is op jullie beeld duidelijk te zien.’

‘Er zit ook iemand achter het stuur,’ zegt Tess. 
‘Dat is helaas te vaag, maar we gaan dit onderzoeken.’ De recher-

cheur staat op. ‘Ik zet mijn team erop.’ Hij haalt een reçuutje uit 
de kast. ‘Ik hou de stick hier. Willen jullie dit tekenen, als bewijs 
dat jullie hem hier hebben achtergelaten? En graag jullie naam en 
telefoonnummer. Jullie horen ervan.’ Hij zet zelf ook een krabbel, 
geeft ze het getekende reçuutje en doet de deur voor hen open.

Ze staan nog niet buiten of Rachel springt al op haar fi ets. 
‘Goed hè?’ zegt Tess.
Rachel racet de stoep af. ‘Super dat ik nu weet waar Boy woont!’ 
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‘Vanavond allemaal naar het journaal kijken,’ zegt Victor, die als 
laatste de Wasserette uit komt.

‘Ik zie het al helemaal voor me,’ zegt Brahim. ‘Overval op de 
juwelierszaak opgelost dankzij beelden van scholieren.’

‘Welnee,’ zegt Tess, ‘dat doen ze nooit. Het kan wel dat ze onze 
beelden laten zien.’

Rachel knikt. ‘Pas als de daders zijn gepakt, maken ze bekend dat 
wij die beelden hadden.’

‘Nou jongens, ciao, ik heb een afspraak,’ roept Brahim. 
‘Eh, toevallig verliefd?’ vraagt Rachel.
‘Dat gaat je lekker niks aan.’ Brahim fi etst weg, maar kijkt plot-

seling om. ‘Victor, als mijn moeder belt, ik ben bij jou.’ 
Victor haalt zijn schouders op. Wat is dit nu weer? Waarom mo-

gen ze niet weten waar hij heen gaat?
‘Hij doet alleen een beetje gewichtig,’ zegt Tess. ‘Wedden dat hij 

gewoon bij de tandarts zit?’ Ze streelt over Victors wang. ‘Eet je 
vanavond bij mij?’

‘Alweer?’ zegt Victor. ‘Ik ben tegenwoordig vaker bij jullie dan thuis.’
‘Je weet dat je altijd welkom bent.’ Tess vindt het allang fi jn dat 

Victor zo graag bij haar is. Victors moeder heeft haar nog nooit te 
eten gevraagd. Gelukkig maar, ze voelt zich nooit zo erg op haar 
gemak in dat grote huis. Het is er zo deftig. ‘We eten frietjes met 
hamburgers,’ zegt ze.

‘Lekker!’ Victor belt naar huis. Gelukkig krijgt hij zijn vader aan 
de lijn. ‘Pap, ik eet bij Tess vanavond.’



25

‘Ik geef het door, jongen. Niet te laat thuis, hè?’
Victor steekt zijn duim op naar Tess.

*

‘Ha die Victor!’ roept Tess’ vader verrast uit de keuken. ‘Jij eet zeker 
mee?’

‘Als het mag?’
‘Natuurlijk jongen, dan kun je me mooi helpen. De friet gaat zo 

in de pan. We moeten de hamburgers bakken.’
‘Komt voor elkaar.’ 
‘Waar is mama?’ vraagt Tess.
‘Die haalt de tweeling van gymnastiek.’
Victor staat al voor het aanrecht. 
‘Je weet waar alles staat,’ zegt vader.
Victor haalt de koekenpan uit de kast. 
‘Ik snijd de broodjes,’ zegt Tess.
Tess’ vader zet een cd van Bob Dylan op en zingt mee. 
Victor voelt zich hier helemaal thuis. Hij houdt van de onge-

dwongenheid. Tess’ vader drinkt een biertje uit een fl esje. Alles kan 
hier. De gesprekken aan tafel gaan vaak nergens over. Bij hem thuis 
is het allemaal zo serieus. Je mag niet zomaar wat kletsen. ‘Het moet 
wel ergens over gaan,’ zegt zijn vader altijd.

‘Gooi ze maar in de pan, jongen,’ zegt Tess’ vader als Victor de 
hamburgers heeft gekruid.

‘Daar zijn we dan!’ Tess’ moeder komt binnen met de tweeling. 
De meisjes maken een radslag in de gang. 

‘Ik ben er alweer,’ zegt Victor beschaamd. 
‘Alleen maar gezellig, jongen. Je hoort erbij.’
‘Ik vind het wel fi jn dat je er zo vaak bent.’ Tess’ vader slaat Vic-

tor op zijn schouder. ‘Ik kan wel een beetje steun gebruiken in dit 
vrouwenhuis.’
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De mayo en de ketchup staan midden op tafel. Om de beurt 
knijpen ze in de fl es. Bij Victor thuis moet dat allemaal keurig in 
schaaltjes. 

Victor moet lachen om de tweeling, de meisjes hangen met een 
frietje in hun mond achterover in hun stoel. Als zijn oma dit zou 
zien zou ze gillend wegrennen. Zijn oma is nóg deftiger dan zijn 
moeder. Iedereen moet rechtop aan tafel zitten en je eet met mes 
en vork. Ellebogen op tafel is ten strengste verboden. En door el-
kaar praten mag al helemaal niet. Victor wordt altijd benauwd van 
die sfeer. Zijn broer Radboud voelt zich er veel meer bij op zijn 
gemak. Vroeger was dat al duidelijk. Victor vond het heerlijk bij 
kinderen te spelen die veel gewoner waren. Radboud had alleen 
rijke vriendjes. 

Tess’ mobiel gaat.
‘De politie!’ zegt Victor.
‘De politie?’ Vader kijkt Victor geschrokken aan.
‘Ja, Tess heeft...’ Tess geeft hem onder de tafel een trap. Stom van 

me, denkt ze. Ze had Victor moeten vertellen dat haar vader het 
niet mag weten. 

Gelukkig houdt Victor zijn mond. 
‘Hij pest me,’ zegt Tess, die haar vaders verschrikte gezicht ziet. 

‘We reden door rood en toen werd ik door een politieauto aange-
houden.’

‘Een bekeuring?’ vraagt vader opgelucht.
‘Nee,’ zegt Victor, ‘alleen een uitbrander.’
Moeder geeft Tess een knipoog. 
Een van de meisjes grist het laatste patatje uit de schaal. ‘O, geef 

hier!’ zegt haar zusje en ze springen op en rennen om de tafel heen.
Vader lacht, staat op en gooit een nieuwe portie friet in de pan. 
‘Morgen kan ik mijn bus halen,’ zegt hij.

Victor struikelt zowat over een tas met vuile was die in het portaal 
staat. Zijn broer is thuis!
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‘Hi.’ Hij steekt zijn hoofd om de hoek van de kamer en loopt 
door naar boven.

‘Hé broertje.’ Radboud komt de badkamer uit. Ze geven elkaar 
een boks. Victor vindt het altijd gezellig als zijn broer thuis is. Sinds 
Radboud verkering heeft komt hij wat minder vaak, of Charlotte 
komt mee. Hij is geen fan van Charlotte.

‘Wat hoor ik?’ Radboud loopt mee naar Victors kamer. ‘Jij gaat 
deze zomer naar Egypte.’

‘Echt vet,’ zegt Victor. ‘Moet je zien waar we zitten!’ Hij laat foto’s 
op zijn laptop zien. 

‘Super,’ zegt Radboud.
‘En hier gaan we duiken. Ik wil een baantje nemen om een duik-

pak bij elkaar te sparen, maar dat wil mam niet. Belachelijk, ze 
schaamt zich voor de buurt.’ 

‘Ik snap het wel,’ zegt Radboud. ‘Zeker afwassen in een of andere 
snackbar? Dat is nou net de invloed die jij niet nodig hebt.’

‘Wat bedoel je?’
‘Je maakt toch al van die maff e keuzes.’
‘Hoezo?’
‘Dat meisje van je, hoe heet ze ook alweer, Tess of zo? Met zo 

iemand ga je toch niet verder?’
‘Hoezo niet? Wat is dit nu weer voor belachelijks?’
‘Victor, dit meen je toch niet serieus. Jij hebt je altijd afgezet 

tegen ons milieu. Wat is dat nou voor iets kinderachtigs? Hou daar 
eens mee op. Jij moest altijd vrienden worden met schoffi  es.’

‘Tess is geen schoffi  e en haar ouders ook niet. Haar vader is 
timmerman. En wat dan nog? Niet iedereen hoeft gestudeerd te 
hebben. Hoe zou jij het vinden als Charlotte hier niet welkom 
was?’

‘Dat is geen vergelijking natuurlijk. Charlotte wordt over een 
paar jaar tandarts. Haar ouders hebben ook veel bereikt.’

‘Wat maakt dat nou uit?’ zegt Victor.
‘Broertje, zie jij de ouders van Tess op onze feestjes zitten? Haar 
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vader met een bierfl esje aan zijn mond, naast oma die keurig haar 
portje drinkt met haar pink omhoog. Een goede raad van je broer: 
zoek een dame die bij je past. Dit slaat echt nergens op. Potje scha-
ken?’

‘Oké, dan hou je tenminste je mond dicht.’ Ze lopen samen naar 
de tuinkamer.


