
34

INSTAGRAM

Ik heb besloten dat ik iets aan mezelf moet doen. Ja, natuurlijk kan 

ik de rest van mijn leven als muurbloempje slijten, maar ik kan 

ook proberen om iets van mezelf te maken. Vooral nu Tobias weet 

dat ik besta. Daarom heb ik voor de eerste keer in mijn bestaan een 

foto van mezelf gepost. Ik heb Naomi gevraagd om me te helpen 

bij het maken van de foto. Ze reageerde overdreven enthousiast, ze 

heeft niet in de gaten dat ik me daardoor juist slechter voel. Ze deed 

make-up bij me op, waardoor ik er opeens uitzag als een hockey-

meisje, probeerde me in een roze bloesje te praten (geweigerd) en gaf 

me instructies hoe ik moest poseren. Ze liet me voor het raam staan 

zodat het licht op mijn gezicht viel en zei: ‘Kijk maar dromerig voor 

je uit, net langs me heen. Zo ja, helemaal Vogue.’ Volgens haar is de 

foto prachtig en lijk ik net een model. Volgens mij zie ik eruit alsof 

ik niet meer weet waar ik woon en heel nodig moet poepen.

Ik heb de foto een uur geleden gepost en al drie keer gekeken of 

er reacties zijn. Afgezien van Naomi die vijf hartjes heeft geplaatst, 

en Lotte en Mila, heeft er nog niemand gereageerd. De gemiddelde 
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wolkenlucht levert elf likes op, dus ik moet het even de tijd geven. 

Billie zingt:

I’ve been watching you for some time

Can’t stop staring at those ocean eyes

Dan, de verlossende melding: Tobias heeft mijn foto geliket. Ik hou 

mijn telefoon tegen mijn hart alsof het een kostbare schat is en ik hou 

me in om niet te gaan gillen van blijdschap. 
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SCHOOL

Het is sportdag, de meest gevreesde dag van het jaar voor nerds 

zoals wij. Grappig genoeg zijn we niet eens heel slecht in sport, 

behalve Owen, die het balgevoel heeft van een kalkoen, maar om-

dat we goed zijn in natuur- en scheikunde, dénken mensen dat wel. 

Mama probeert mij al jaren over te halen om op streetdance te gaan 

of op tennis, maar ik zie er zo tegenop om ergens nieuw binnen te 

komen, dat ik het telkens uitstel. Dus oefen ik liever op YouTube-

filmpjes voor de spiegel. Ik vind dat ik best redelijk kan dansen, 

maar ik ga nog liever dood dan dat ik het aan iemand laat zien. Zelfs 

niet aan Lotte en Mila.

Maar goed, ik heb niks aan mijn dansmoves, want op sportdag spe-

len we soft-, volley- en voetbal. Sinds de school een antipestprotocol 

heeft, stelt de gymleraar, meneer Hajenius, zelf de teams samen. Ik 

ben een van de eersten die zich bij het softbalveld meldt. Het duurt 

nog zeker tien minuten tot het spel gaat beginnen. Helaas zit ik als 

enige van ons groepje bij team geel. Lotte en Mila zitten samen in 

team groen en Owen in team blauw. Om me een houding te geven, ga 
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ik tegen een boom aan zitten en kijk ik maar op mijn telefoon. Mijn 

foto heeft inmiddels 74 likes, meer dan ik ooit heb gehad. Een meisje 

dat ik niet ken heeft er zelfs ‘knappie’ onder gezet. Alleen een beet-

je jammer dat Naomi dat dan weer geliket heeft, zodat het allemaal 

nogal sneu overkomt. Volwassenen zouden moeten begrijpen dat hoe 

meer ze zich in je leven mengen, hoe slechter dat is.

Dan zie ik een paar felgekleurde Nikes voor me staan. Ik kijk op via 

een paar zongebruinde slanke benen, recht in het gezicht van Sterre. 

‘Hi.’ Het klinkt niet bepaald aardig. Naast haar staan haar twee beste 

vriendinnen. Knappe meisjes met lang bruin haar en een oneindige 

collectie merkkleding. 

‘Wat?’ vraag ik.

‘Jij denkt dat je heel wat bent, maar je bent echt helemaal plat, hè.’ 

Ze gaat op mijn hand staan, even denk ik dat het per ongeluk is, maar 

als ik mijn hand los probeer te trekken, plaatst ze er juist meer ge-

wicht op.

‘Klopt.’ Ik probeer niet te laten merken dat ik bang ben. ‘Zo plat als 

de Noordoostpolder.’ Het is ook waar. Ik ben al vijftien en heb nog 

steeds cup AA. 

‘Ik denk dat we je voortaan maar dubbelrug noemen.’ Ze ademt 

hoorbaar in en spuugt dan op mijn hoofd. Haar vriendinnen begin-

nen te lachen. Sterre stapt van mijn hand af en loopt weg. Volmaakt 

rechtop, volmaakt zelfverzekerd. Ik voel haar speeksel langs mijn 

wang naar beneden druipen. Ik ben te verbaasd om boos te worden. 

Of om te huilen. Ik zit als versteend tegen die boom. 

‘Zo,’ roept meneer Hajenius opgewekt. Hij komt het veld op lopen 

met zijn scheidsrechterfluitje. ‘Heeft iedereen elkaar al gevonden? Jij 
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daar…’ Hij wijst naar mij. ‘Waarom heb je nog geen lintje gepakt?’

Iedereen kijkt opeens naar mij. Ik zie Sterre en haar vriendinnen 

met elkaar smoezen. Dus sta ik maar op, veeg het spuug van mijn 

wang en pak een lintje.

Ik speel in hetzelfde team als Sterre en een van haar vriendinnen, 

maar niemand praat met mij. Zelfs als ik een hele goede bal sla waar-

door iedereen twee honken verder kan rennen, blijft het stil. Alleen 

meneer Hajenius roept: ‘Goed gedaan, eh…’

‘Kiki,’ zeg ik.

‘Kiki,’ herhaalt hij. ‘Prachtbal.’

Als ik even later terug in de rij sta opgesteld, zegt Sterre: ‘Denk 

maar niet dat je iets voorstelt, dubbelrug.’

‘Wat heb je nou opeens tegen mij?’

Sterre kijkt me even heel verbaasd aan. ‘Nou niet bijdehand gaan 

doen, jij. Ik denk dat jij niet helemaal snapt wat je plek is.’

‘Is het omdat Tobias mijn foto heeft geliket?’ vraag ik. ‘Ik wil de foto 

wel weghalen als je dat vervelend vindt.’ Terwijl ik het zeg, kan ik me-

zelf wel voor mijn kop slaan. De ogen van Sterre worden kleine spleet-

jes en ze kijkt alsof ze me wel kan vermoorden. Typisch iets voor mij 

om precies het verkeerde te zeggen. 

‘Weet je wat Tobias over jou zei?’ zegt Sterre. ‘Dat je net een klein 

ratje bent. Een vies klein ratje.’

Haar vriendinnen komen naast haar staan en beginnen te lachen. 

‘Met touwhaar en lelijke kromme benen,’ voegt er een aan toe. Weer 

moeten ze allemaal lachen. ‘En achterlijke kleren.’

Meneer Hajenius blaast op zijn fluitje. ‘Meiden, niet zo klitten sa-

men. We zijn nog steeds aan het spelen.’
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‘Dubbelrug,’ zegt Sterre nog een keer en ze draait zich om. ‘We 

stonden even gezellig te kletsen, meneer Hajenius.’

‘Ja, meneer Hajenius,’ zeggen haar vriendinnen in koor.

Meneer Hajenius kijkt alsof hij niet zeker weet of hij voor de gek 

wordt gehouden en zegt dan: ‘Jij bent aan slag, Sterre.’

Omdat niemand meer op mij let, grijp ik mijn kans. Ik loop zo snel 

als ik kan het sportveld af, door de bosjes naar mijn fiets. Ik wil mijn 

fiets van het slot halen, maar bedenk dan dat mijn tas nog bij het soft-

balveld ligt. Ik vloek hardop. En nog een keer. Niet in paniek raken, 

zeg ik tegen mezelf. Gewoon rustig wachten tot de wedstrijd afgelo-

pen is.

Ik ga op een bankje zitten, half verscholen in het groen, totdat ik 

de anderen naar hun fiets zie lopen. Dan loop ik door de bosjes terug 

naar het sportveld. Iedereen is weg, behalve meneer Hajenius die de 

pionnen aan het opruimen is.

‘Hé, eh…’

‘Kiki,’ zeg ik. ‘Ik was mijn tas vergeten.’

‘Je hebt ook je lintje nog om,’ zegt hij. ‘En je tas is meegenomen 

door je vriendin.’

Het lijkt alsof mijn bloed sneller begint te stromen. Mijn keel wordt 

droog. ‘Welke vriendin?’ vraag ik, maar ik weet het antwoord al.

‘Die waar je net mee stond te praten. Sterre,’ zegt hij.

Pas dan begin ik te huilen. Huilen is voor losers, en al helemaal in 

de aanwezigheid van leraren, maar ik weet niet hoe ik moet stoppen. 

Meneer Hajenius legt onhandig zijn hand op mijn schouder en 

zegt: ‘Het is toch niet zo erg?’

Ik wou dat ik kon stoppen met huilen, maar wat ik ook probeer 



40

– heel hard mijn nagels in mijn handpalmen zetten, denken aan jonge 

hondjes of langzaam in- en uitademen – het lukt me niet.

‘Hé meisje,’ zegt meneer Hajenius. ‘Zal ik je moeder bellen?’

‘Het gaat wel,’ zeg ik, nog steeds heel lelijk huilend. Met van die 

grote uithalen en zo.

‘Weet je het zeker? Wil je niet een glaasje water?’

Ik maak een afwerend gebaar en begin in de richting van mijn fiets 

te lopen.

‘Sterre heeft dus je spullen, hè? Niet vergeten!’

Alsof ik dat kan.
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THUIS

Ik wil meteen doorlopen naar mijn kamer, maar mama roept me. 

Ze zit hand in hand op de bank met die man van de rozen. Hun 

eerste date was kennelijk zo geslaagd dat hij tot ons huis is toegela-

ten. Ik weet niet wat ik ervan vind dat ze met hem afspreekt terwijl 

ze denkt dat ik op school ben.

‘Kiki!’ zegt mama. ‘Wat ben je vroeg!’

‘Nu even niet,’ zeg ik en ik loop door zonder haar aan te kijken. Ik 

wil niet dat ze ziet dat ik heb gehuild en ik wil al helemaal niet dat híj 

het ziet.

‘Hé, wat is er?’ Mama komt van de bank af en loopt achter me aan. 

‘Heb je gehuild?’

‘Laat me, alsjeblieft.’ Ik loop mijn kamer in en laat me op mijn bed 

vallen met mijn hoofd in mijn handen. Ik wil vandaag helemaal nie-

mand meer zien. Het liefst zou ik in een holletje onder de grond krui-

pen en er nooit meer uitkomen.

‘Praat nou met me…’ zegt mama. ‘Laat me je helpen.’ Ze aait me 

over mijn rug. ‘Alsjeblieft, Kiek. Is het omdat Johan hier is? Hij stond 
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opeens op de stoep, ik had geen idee dat hij langs zou komen…’

‘Nee, natuurlijk niet.’ Maar dan begin ik weer te huilen. Mama gaat 

naast me liggen met haar arm om me heen. Haar lichaam voelt heel 

lekker warm en vertrouwd. Af en toe zegt ze iets als: ‘Huil maar lek-

ker, dat is goed voor je.’ 

Als ik een beetje uitgehuild ben, vraagt ze wat er is gebeurd. Ik twij-

fel of ik het haar zal vertellen, maar doe het dan toch maar. Aan wie 

moet ik het anders kwijt?

‘Wat ontzettend naar,’ zegt mama. ‘En nu heeft die Sterre dus jouw 

tas?’

Ik begin meteen weer harder te huilen. Ik lijk wel een peuter.

‘En wat als je haar nou gewoon opbelt? Misschien bedoelt ze het he-

lemaal niet slecht.’

‘We gaan die tas wel even halen.’ In de deuropening staat de man 

van de rozen. Hij komt mijn kamer binnen. Die lijkt opeens belache-

lijk klein en hij lijkt heel groot. ‘Sorry hoor, ik wil me nergens mee be-

moeien, maar de deur stond open en ik heb alles gehoord.’ Hij steekt 

zijn hand naar mij uit. ‘Johan.’

Ik neem zijn hand aan. Hij heeft een stevige handdruk.

‘Wij gaan samen die tas terughalen. Je moet dit soort types meteen 

laten zien dat ze niet met je moeten fucken.’

Mama kijkt een beetje onzeker van mij naar Johan. ‘Nee joh,’ zegt 

ze. ‘Dat doen Kiki en ik wel samen.’

‘Met mij maakt het meer indruk,’ zegt Johan. ‘Dat is gewoon zo.’

Ik kijk Johan aan. Hij heeft een blik in zijn ogen die zegt dat je niet 

met hem moet spotten, maar tegelijkertijd heeft hij ook iets heel aar-

digs.
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‘Ik breng je met de auto,’ zegt hij. ‘Maar eerst ga je even je gezicht 

wassen en je haar borstelen. Je kunt niet als een vogelverschrikker bij 

de vijand op bezoek.’ Hij knipoogt.

Ik weet niet precies waarom, maar ik voel me opeens een stuk rus-

tiger. ‘Oké,’ zeg ik. ‘Laten we die tas ophalen.’
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AUTO

Ik heb nog nooit eerder in een Range Rover gezeten. Het leer van 

de stoelen is lekker zacht. Het dashboard is brandschoon en glimt, 

alsof de auto net bij de dealer vandaan komt. Alleen in het vak tus-

sen de stoelen in ligt een pakje kauwgom. De auto van mijn vader 

is altijd bezaaid met snoepwikkels, lege papieren koffiebekers en 

kranten. ‘Mijn auto is mijn kantoor,’ zegt hij alsof dat een excuus is. 

Mama heeft geen auto. Niet nodig en te duur, vindt ze.

Ik zit hier met een man die ik amper ken in een auto heel hard te 

zingen. En het rare is: ik voel me totaal niet ongemakkelijk. Het gaat 

bijna vanzelf om je thuis te voelen bij Johan.

‘Hoe gaat het met je moeder?’ vraag ik.

‘Huh? Mijn moeder?’

Het lijkt een vreemde reactie. ‘Je had laatst drieënzeventig rozen 

voor haar gekocht, weet je nog?’

‘Ach natuurlijk. Daar was ze heel blij mee. En ik ook, want anders 

had ik jouw moeder nooit leren kennen.’

Ik ben uiteraard dol op mijn eigen moeder, maar nog steeds snap 
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ik niet waarom iemand als Johan op haar valt. Dit kan niet kloppen. 

‘Ben je eigenlijk wel vrijgezel?’ 

Johan barst in lachen uit. ‘Jij zegt alles wat er in je opkomt, hè?’

‘Nou?’ vraag ik.

‘Ja, mevrouw de privédetective. Ik ben alweer twee jaar alleen. Mijn 

laatste relatie duurde vijf jaar. En daarvoor was ik zeven jaar getrouwd.’

‘Kinderen?’

‘Nope. Binnenkort krijg ik een stiefdochter, geloof ik.’ Hij kijkt me 

aan en knipoogt.

‘Dacht het niet,’ zeg ik.

We zijn inmiddels bij het huis van Sterre aangekomen. Ze woont in 

een vrijstaand huis in Zuid, ik heb haar adres gevonden in het leer-

lingenregister.

‘Wat een truttige voortuin hebben die mensen,’ zegt Johan. ‘Het 

lijkt wel een crematorium.’ Ik wil uitstappen, maar hij zegt: ‘Blijven 

zitten jij.’ En hij begint keihard te toeteren. 

Ik schaam me dood en roep dat hij op moet houden.

‘Natuurlijk niet,’ zegt Johan. ‘Je moet ze altijd naar jou laten ko-

men. Dan weten ze meteen wie de baas is.’ Hij toetert keihard door. 

Een man die zijn hond uitlaat steekt zijn vuist naar hem op. Johan 

zwaait vriendelijk terug. 

Twee minuten later – ik zit inmiddels met mijn vingers in mijn 

oren terwijl Johan enthousiast verder toetert – komt Sterre naar bui-

ten gerend.

Johan stopt met toeteren en doet zijn raampje open. ‘Hé simpele!’ 

roept hij.
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Sterre lijkt een beetje in de war. Ze kijkt van Johan naar mij en weer 

terug.

‘Volgens mij heb jij nog wat van haar.’ Johan wijst naar mij.

Er gebeurt iets raars. Sterre zegt niets terug, knikt alleen maar en 

loopt als een goed afgerichte hond terug haar huis in.

‘Hoe doe je dat?’ vraag ik verbaasd.

‘Wat?’

‘Mensen naar je laten luisteren.’

‘Natuurlijke dominantie heet dat. Jij hebt het ook in je, je moet al-

leen in jezelf gaan geloven.’

Sterre komt weer naar buiten met mijn tas. Ze wil hem aan Johan 

geven, maar hij zegt: ‘Het is haar tas, toch?’ Zijn stem klinkt ijskoud.

‘Ja,’ zegt Sterre onderdanig. Er is weinig van haar normale gedrag 

over.

‘Dus loop je netjes om de auto heen en geef je de tas terug aan haar.’

Weer doet Sterre precies wat hij zegt. Ondertussen glijdt het raam 

aan mijn kant geruisloos naar beneden. Sterre houdt mijn tas voor 

me. ‘Hier,’ zegt ze.

‘Hier wat?’ vraagt Johan. ‘Dit is toch geen manier om een tas aan je 

vriendin te geven?’

Sterre weet overduidelijk niet wat ze moet doen.

Ik weet niet wat me overkomt en dit is helemaal niets voor mij. 

Maar ik kijk haar strak aan en zeg met eenzelfde soort toon als Johan 

daarnet: ‘Zeg: “Alsjeblieft, Kiki”.’

Het werkt. Ze opent haar mond en zegt braaf: ‘Alsjeblieft, Kiki.’

Ik ruk de tas uit haar handen en doe het raam dicht.

‘En nou geen gedonder meer.’ Johan trekt heel hard op. 
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Ik zie in het zijspiegeltje Sterre op straat staan, terwijl ze ons na-

kijkt. Ze lijkt opeens een stuk kleiner. Ik zou bijna medelijden met 

haar krijgen.

‘Als er ooit nog iemand lastig is, hoef je het alleen maar te zeggen. 

Ik help je,’ zegt Johan. Hij klinkt weer helemaal als de vriendelijke, 

gezellige Johan van daarnet. ‘En trouwens, je kunt zelf ook prima je 

mannetje staan. Je moet gewoon niet zo schijterig doen. Als je angstig 

bent, dan ruiken mensen dat.’

‘Zo bang ben ik anders niet, hoor.’

Johan is gestopt voor een stoplicht en kijkt me doordringend aan. 

‘Dat ben je wel. En dat is niet erg. Want vanaf vandaag ga je daar iets 

aan doen.’

‘Wat dan?’

‘Ga gewoon staan voor jezelf. Wees iemand. Laat jezelf zien.’

‘Oké.’

Het stoplicht is op groen gesprongen en Johan trekt keihard op. Ik 

zie mensen geërgerd naar hem kijken. ‘Fuck ’em,’ zeg ik.

‘Precies,’ zegt Johan. ‘Fuck ’em! Vanaf nu ben jij de baas.’
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MIJN VADERS HUIS

Johan heeft gelijk: ik heb lang genoeg in de schaduw geleefd. Ik 

moet iets aan mezelf doen. Niet alleen qua gedrag, maar ook qua 

uiterlijk. Mijn haar zit altijd maar in een staart en je zou mijn kle-

dingstijl kunnen omschrijven als die van een zestigjarige tuinka-

bouter. Of een biologiedocente die al honderd jaar samenwoont met 

een kat. Of iemand die als hobby legpuzzels maken heeft. Hoe je het 

ook wilt noemen, het is niet best.

Gezien vijfentwintig euro per maand kleedgeld mij nergens gaat 

brengen, ben ik bij Naomi. Zij heeft een kast vol met kleding, mijn 

moeder noemt haar niet voor niets altijd ‘dat modepopje’. Normaal 

hou ik niet van mensen die obsessief met hun uiterlijk bezig zijn, 

maar in dit geval komt het goed uit.

Nog voordat ik een voet over de drempel heb gezet, sleurt ze me 

mee naar hun slaapkamer. Finn ligt te slapen en ze heeft al enkele kle-

dingsets op het bed neergelegd.

‘Zo handig dat we dezelfde maat hebben,’ begint ze te ratelen. ‘Je 

mag altijd bij mij komen lenen, hoor, ik heb meer dan genoeg.’
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De muren van de slaapkamer zijn oudroze geverfd en op het bed ligt 

een velours plaid in zachtgrijs. Op de nachtkastjes staan lampjes in de 

vorm van ananassen. Ik weet zeker dat mijn vader dit zelf nooit zou uit-

zoeken. Bij mijn moeder deed hij overal moeilijk over. Geen frutsels, 

riep hij altijd. Maar Naomi heeft hem veranderd in een mak schaap. Ze 

is blijkbaar echt heel goed met mannen en misschien moet ik stoppen 

om me daaraan te ergeren, maar proberen er iets van te leren.

‘Kijk, ik had dit voor jou bedacht.’ Naomi houdt een blauw bloesje 

met bloemen en zo’n tuttige hoge kraag op. ‘Dat is nu helemaal in, dat 

country-achtige.’

‘Nee,’ zeg ik onmiddellijk.

‘En dit dan?’ Ze laat me een topje zien met polkadots.

‘Hmm, ik weet het niet. Ik ben denk ik niet zo…’ Ik denk even na 

hoe ik dit moet zeggen. ‘Zo’n meisje-meisje.’

Ze denkt even na alsof ze een ingewikkelde wiskundesom aan 

het berekenen is. ‘Ah,’ zegt ze dan, ‘ik weet precies wat jij moet heb-

ben…’ Ze duikt haar kast in en rommelt totdat ze het gevonden heeft. 

Ze haalt een gele hoodie tevoorschijn. ‘Kijk, dit is een jurkje. Doe je 

Dr. Martens eronder en klaar.’

Ik aarzel. ‘Ik heb geen Dr. Martens,’ zeg ik dan. ‘Te duur.’

‘Neem die van mij maar.’ Ze pakt een paar nieuw uitziende Docs 

uit de kast tussen drie rijen andere schoenen vandaan. Die dingen 

kosten bijna tweehonderd euro, weet ik, en zij heeft ze gewoon liggen. 

‘Volgens mij hebben we zelfs dezelfde schoenmaat.’

Ik trek het setje aan. De sweater valt net boven mijn knie. De schoe-

nen passen perfect. Ik kijk in de spiegel. Volgens mij zie ik er leuk uit. 

‘Wauw!’ roept Naomi. ‘Te gek!’
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‘Wat is te gek?’ Mijn vader komt binnen met Finn op zijn arm. 

‘Finneman, ben je wakker?’ zegt Naomi met zo’n mierzoete stem 

en neemt de baby over. Het is wetenschappelijk bewezen dat zowel 

honden als baby’s beter luisteren naar hoge stemmen, maar dan nog 

hoef je niet zo kinderachtig te praten, vind ik.

‘Mooi, hoor,’ zegt papa tegen mij. ‘Wel een beetje sexy voor naar 

school.’

Ik heb meteen al spijt dat ik hier ben gekomen en zucht diep. 

‘Iedereen draagt dit soort kleding.’

‘Vast wel,’ zegt papa. Ik zie hem naar woorden zoeken en dan zegt 

hij: ‘Ik hoor dat mama weer aan het daten is.’

Ik zeg expres niets terug. Ondertussen geeft Naomi Finn overdre-

ven veel kusjes, maar ik zie dat ze aandachtig meeluistert.

‘Leuke man?’ probeert hij weer.

‘Ja, heel leuk. En heel knap. En heel rijk. En dol op mama.’ Ik kijk 

nog een keer naar mezelf in de spiegel. Niet slecht, geloof ik.

‘Wat doet hij dan voor de kost?’ 

‘Weet ik veel,’ zeg ik.

Naomi komt naast mijn vader staan met Finn op haar arm en zegt: 

‘Toch hartstikke fijn voor je moeder dat ze weer gelukkig is?’

Het ligt op het puntje van mijn tong om te zeggen dat het toch 

vooral ook heel fijn voor hen is dat zij zich niet meer slecht hoeven te 

voelen. Want ik kan echt niet zomaar vergeten hoe zij mama hebben 

bedrogen. Maar aangezien ik a) net kleren van Naomi heb geleend, 

b) ik hen toch al bijna nooit zie, en c) het geen zin heeft, hou ik maar 

mijn mond.

Ik besluit dat ik Naomi’s Dr. Martens mooi niet ga teruggeven.
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SCHOOL

‘W ie ben jij en wat heb je met onze vriendin gedaan?’ vraagt 

Owen.

Ik draag de kleren van Naomi, heb mijn haar los en lipgloss op.

‘Wow,’ zegt Mila. ‘Je lijkt wel een model.’

‘Kun je mij ook een make-over geven?’ vraagt Lotte.

‘Dit hadden we niet afgesproken,’ zegt Owen. ‘Sinds wanneer zijn 

jullie van die modepopjes geworden? Maar ik kan dit net zo goed niet 

zeggen, want wist je dat uit psychologische testen is gebleken dat hoe 

meer mensen het níét met je eens zijn, hoe minder groot de kans is dat 

je van mening verandert? Het polariserende effect, zeg maar.’

‘Tuurlijk, Owen,’ zegt Lotte. ‘Maar vind je niet dat Kiki er opeens 

geweldig uitziet?’

‘Dit moet op Insta,’ zegt Mila. ‘Ik maak de foto wel.’

Owen rolt met zijn ogen. ‘Ik hoop maar dat dit een fase is.’

Kleding doet iets raars met jezelf en met de mensen om je heen. 

Opeens kijken mensen mij na in de gang en tijdens de lessen krijg 

ik meer aandacht van de leraren. Ik zou bijna denken dat ik het me 
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verbeeld, maar het valt Mila en Lotte ook op. Het is jammer dat de 

wereld zo oppervlakkig is. Of is dat juist handig? Hoe dan ook, mijn 

missie om niet meer als muurbloem door het leven te gaan, lijkt te 

slagen.

Als ik bijna bij het fietsenhok ben, loopt Tobias opeens naast me. 

Er gaat een schokje door mijn lichaam, maar natuurlijk doe ik alsof 

ik hem niet zie.

‘Hé,’ zegt hij.

‘Hé.’ Ik hoop niet dat hij hoort dat mijn stem trilt. Het lijkt erop dat 

hij nog iets wil zeggen, maar dan komt Sterre eraan gelopen. ‘Tobias!’ 

roept ze met een snerpende stem.

Tobias geeft me nog een knipoog. ‘De baas roept,’ zegt hij. ‘Ik zie je.’

Ik kijk hen na terwijl ze samen weglopen. Zelfs van achteren zijn ze 

oneindig mooi samen. 

Haal je maar niets in je hoofd, zeg ik tegen mezelf. Wat moet ik 

met een jongen die zo veel knapper is dan ik en bovendien een vrien-

din heeft?
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INSTAGRAM

Hi Kiki

Ik kan het bijna niet geloven. Rustig blijven ademen, rustig blijven 

ademen.

Hi Tobias

Zin om te chillen?

Wat?

C-h-i-l-l-e-n

Ik moet drie keer naar mijn scherm kijken voordat ik kan geloven wat 

er staat. Iets in mij vraagt zich af of dit wel klopt. Is het een val? Straks 

zet hij deze chat online om mij te dissen. Domme, domme Kiki, alsof 

Tobias ooit met mij zou willen afspreken. Hoe weet ik of dit waar is?

Dan weet ik een oplossing:

Moet je niet bij de Appie in Landsmeer werken dan?
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Tobias zal het wel uit zijn hoofd laten om deze chat naar buiten te 

brengen nu.

Fijn dat je me daaraan herinnert. Wat doe je vanavond?

Niks bijzonders.

Zullen we afspreken in het Noorderpark? Daar is een 

theatertje waar je lekker kunt hangen.

Oké.

Acht uur.

Ik klik het gesprek weg en meteen begint het in mijn hoofd te razen. 

Hoezo wil Tobias met mij afspreken?
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NOORDERPARK

Ik ben zenuwachtig als ik door het park loop. Wat als Tobias er niet 

is? Wat als Sterre en haar vriendinnen mij op staan te wachten? 

Waarom ben ik hier, in een groot en verlaten park voor een afspraak 

met iemand die al een vriendin heeft? Wat als dit allemaal een val is? 

Naast het theatertje is een koffietentje met een terras. Terwijl ik aan 

kom lopen, zie ik Tobias bij de bar vandaan komen met twee bekers 

cola. In plaats van dat ik opgelucht ben, word ik juist nog nerveuzer. 

Ik kan nog wegrennen, hem blokkeren op Instagram, hem negeren op 

school, maar hij ziet me al.

‘Kiekster,’ zegt Tobias. Hij grijnst zijn witte tanden bloot en geeft 

me een van de bekers. 

We lopen naar het theatertje en gaan op een van de bankjes zitten. 

De jurk kruipt op tot halverwege mijn dijbenen. Ik trek hem snel naar 

beneden. Waar moeten we over praten?

‘Chill,’ zegt Tobias. Daarna zegt hij niets meer.

‘Waarom mag niemand weten dat je bij de supermarkt werkt?’ 

vraag ik dan. ‘Het is toch heel normaal om een bijbaantje te hebben?’
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Hij zucht. ‘Ik was al bang dat je dat ging vragen…’

‘Nou?’

‘Mijn positie op school is… je weet toch.’ Hij lacht een beetje 

schaapachtig.

‘Je bent de populaire, rijke, knappe jongen en dat gaat niet samen 

met vakkenvullen. Denk je.’

‘Mensen verwachten dat gewoon niet van mij. Ze denken dat ik 

net als de rest van the squad in een groot huis woon met dure auto’s 

en shit. Ze denken dat ik een soort golden boy ben.’ Hij is even stil en 

kijkt naar de grond. ‘En om heel eerlijk te zijn,’ gaat hij dan verder, ‘is 

dat mijn eigen schuld. Ik was nogal onzeker toen ik op school kwam... 

Ik dacht dat ik dat imago nodig had. En nu kan ik niet meer terug.’

‘Ach zo,’ zeg ik.

‘Vind je mij nu stom?’ Hij kijkt nog steeds naar de grond. Alsof hij 

zich oprecht schaamt.

‘Nee, natuurlijk niet,’ zeg ik snel. ‘Het is alleen niet zo handig.’

Nu kijkt hij me wel aan. ‘Dat vind ik leuk aan jou. Jij bent helemaal 

jezelf. Jij maakt je niet druk over wat anderen over je zeggen.’

‘Zeggen mensen dingen over mij dan?’

‘Sinds vandaag wel.’ Hij begint te lachen. ‘Je ziet er te gek uit.’ Hij 

pakt opeens mijn hand. Van schrik laat ik de cola vallen. Over de gele 

jurk. ‘O, sorry!’ roept Tobias en hij springt op. ‘Je zit helemaal onder. 

Ik ga even een servetje pakken, goed?’

Ik sta op en zie nu cola langs mijn benen naar beneden druipen. 

Recht de Dr. Martens in. Op mijn buik is een enorme bruine vlek 

ontstaan. Het voelt alsof ik word gestraft. Voor deze date. Voor mijn 

 ijdelheid. Ik kan wel janken en wil eigenlijk gewoon naar huis nu.
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Tobias komt even later terug met een flesje water en een theedoek. 

Hij maakt de theedoek nat en wil mijn buik droogdeppen, maar zegt 

dan: ‘Misschien vind je het fijner om dat zelf even te doen.’

Ik dep de cola zo goed als het gaat eraf, maar het heeft natuurlijk 

geen zin. ‘Het schiet niet echt op,’ zeg ik. 

‘Nee, hè?’ Tobias bekijkt me van top tot teen en begint dan te la-

chen. ‘Je bent nog steeds zeiknat. Lekker bezig.’

‘Sorry.’

‘Dan hoef je toch geen sorry te zeggen…’ Hij kijkt ineens heel lief. 

‘Ik vind het fijn om met je te praten. Bij jou voel ik me… ik voel me op 

mijn gemak. Dank je wel.’

Hij zet een stap dichterbij en kijkt me aan. Hij ruikt lekker. Naar 

zeep, maar ook naar iets houtachtigs. Ik adem diep in.

‘Hé, knappie…’ Hij legt zijn hand op mijn wang. ‘Mag ik je een kus 

geven? Omdat je zo lief bent?’

Ik wil zeggen dat dat niet mag. Natuurlijk niet: hij heeft een vrien-

din, ik ken hem eigenlijk helemaal niet, ik zit onder de cola en ik weet 

bovendien helemaal niet hoe je moet zoenen, maar zijn gezicht komt 

al dichterbij. Voordat ik het weet is zijn mond op de mijne. Zijn lip-

pen voelen heel zacht aan. Wat moet ik doen? Verstijfd blijf ik staan. 

‘Ontspan.’ Hij kietelt me even in mijn zij en ik kan er niets aan doen 

dat ik moet lachen. ‘Dat is beter.’

Hij begint me weer te kussen. Het voelt heel lief en heel lekker. 

Voordat ik het weet, kus ik hem terug. Hij drukt me zachtjes tegen 

hem aan. Ik ben me ervan bewust dat mijn beide armen slap langs 

mijn lichaam hangen. Aarzelend leg ik een hand op zijn rug. Hij voelt 

warm en gespierd aan onder zijn dunne T-shirt.
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We blijven een tijdje met elkaar kussen. Ik voel het door mijn hele 

lichaam, tot diep in mijn buik. Dan steekt hij zijn tong in mijn mond. 

Ik schrik er even van, maar dan besluit ik dat ik het prettig vind. Ik 

zou mezelf willen knijpen: ik ben aan het tongzoenen met Tobias. 

Maar tijd om na te denken, heb ik niet. Het enige wat ik nog kan is 

voelen.

Na een hele tijd laat hij me los. ‘Dat hadden we niet moeten doen,’ 

zegt hij.

Ik had het kunnen weten. Hoe dom en onzeker kun je zijn? Ik ben 

een naïef kind dat erin is getrapt.

‘En daarom doen we het nog maar een keer.’ Hij trekt me weer te-

gen zich aan en weer kussen we. En weer is het heerlijk. Ik durf nu 

ook mijn andere arm om zijn hals te slaan en we staan zo heel dicht 

tegen elkaar aan en hij is heel warm en ik vergeet dat ik doorweekt 

ben van de cola.

Na weer een hele tijd laat hij me los. Hij geeft me nog heel lief een 

kusje op het puntje van mijn neus. ‘Ik vind jou helemaal te gek, weet 

je dat?’

Weer slaat de onzekerheid en verlegenheid toe. Ik durf helemaal 

niets terug te zeggen.

‘Maar je begrijpt dat niemand dit mag weten. Ook niet die vrien-

den van je.’

‘Oké.’ Mijn stem klinkt niet overtuigd. ‘Omdat je met Sterre bent?’

‘Sterre en ik...’ Hij zucht diep. ‘Ga even zitten.’

We gaan weer op de bankjes van het openluchttheater zitten en hij 

pakt mijn hand vast. ‘Ik weet dat dit heel slecht overkomt. Dat ik hier 

met jou ben terwijl ik een vriendin heb. Maar eigenlijk zijn Sterre en 
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ik uit elkaar. We hebben alleen afgesproken…’ Hij legt zijn hoofd in 

zijn handen. ‘Het is allemaal zo ingewikkeld.’ Hij kijkt me weer aan. 

‘Wat je moet weten is dat ik jou heel leuk vind. En dat dat met Sterre 

niets meer voorstelt. Haar ouders liggen in een scheiding en ze kan er 

even niets meer bij hebben, snap je dat?’

Ik knik, al begrijp ik het eigenlijk nog steeds niet.

‘Geef me even de tijd om dit goed te regelen. Ik had gewoon niet 

verwacht dat wij zo goed met elkaar zouden klikken. Het was ook he-

lemaal niet mijn plan om met je te zoenen. Ik wilde gewoon… bij je 

zijn. Klinkt dat heel gek?’ Hij kust me nog een keer op mijn mond en 

staat op.

‘We hebben een deal, hè? Jij en ik!’ roept hij terwijl hij wegwandelt. 

Ik kijk hem de hele tijd na, maar hij kijkt geen enkele keer meer om.

Een groepje jongens ziet me staan en wijst lachend naar de vlek op 

mijn jurk.

‘Fuck you!’ roep ik, omdat ik denk dat Billie Eilish dat ook zou 

doen.
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SCHOOL

‘Wist je,’ zegt Owen, ‘dat hersenen geen pijn kunnen voelen?’

‘Natuurlijk wel,’ zegt Mila. We zitten weer eens in de kanti-

ne onze eeuwige boterhammen met pindakaas te eten. Ik zit voor de 

verandering met mijn gezicht naar de ingang zodat ik het kan zien als 

Tobias binnenkomt.

‘Nee hoor,’ zegt Owen, ‘het mag dan wel het centrale systeem zijn 

dat ieder prikje, elke jeuk, kras of brand verwérkt, maar de hersenen 

zélf zijn ongevoelig. Ik zou met een mes in je hersenen kunnen snij-

den en je zou het niet voelen.’

‘Daarvoor zou je eerst mijn schedelpan moeten oplichten, en ik 

denk dat ik dát wel voel,’ zegt Lotte. ‘Dus wat jij zegt slaat helemaal 

nergens op.’

‘Ik zeg ook niet dat je het oplichten van je schedelpan niet zou voe-

len, ik zeg dat je hérsenen gevoelloos zijn.’ Owen kijkt mij nu triom-

fantelijk aan. ‘Ga me niet vertellen dat jij het ook al niet snapt.’

‘Duh,’ zeg ik, omdat dat een antwoord is dat je overal op kunt ge-

ven.
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‘Je brein bestaat voor zestig procent uit vet, dus dat verklaart alvast 

het een en ander,’ gaat Owen verder. Maar ik luister al niet meer, want 

daar komt Tobias binnen.

Ik heb de hele avond naast mijn telefoon gezeten in de hoop dat 

hij me nog zou appen na onze zoen in het park, maar het bleef stil. Ik 

moest me inhouden om hem niet zelf te appen, maar dat heb ik niet 

gedaan. Ik heb genoeg blogs gelezen om te weten dat je nooit achter 

jongens aan moet rennen. Wie het meeste contact wil, verliest altijd. 

Het is net economie: een kwestie van vraag en aanbod.

Ik weet dat hij mij ziet, dat moet haast wel, maar hij laat geen enkel 

teken van herkenning blijken. Zijn ogen glijden nonchalant over me 

heen. Dan loopt hij in een rechte lijn naar Sterre en haar vriendinnen 

toe en geeft haar een kus.

Wat had ik dan verwacht? Dat hij door de hele kantine naar mij toe 

zou lopen en míj zou kussen?

Lotte stoot mij aan: ‘Opletten, Kiek.’

Ik zie nu pas dat Mila en Owen mij vragend aankijken. Gelukkig 

zit Owen met zijn rug naar Tobias toe en heeft hij niets in de gaten.

‘Of brain freeze ook telt als pijn in je hersenen,’ zegt Lotte. 

‘Weet ik veel.’ Ik sta op en loop de kantine uit.
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THUIS

Het is alweer een paar weken later en donderdag, mama’s vrije 

dag. Ik ben net uit school gekomen. Ik zou mama bijna niet meer 

herkennen. In haar kast hangen allemaal nieuwe kleren die ze van 

Johan heeft gekregen. Ze is naar een andere kapper gegaan die haar 

een balayage heeft gegeven: een duur woord voor blonde plukken 

in haar haar. Ook gebruikt ze sinds kort weer make-up. De rode 

adertjes op haar wangen zijn bedekt door een laagje foundation en 

ze draagt mascara. We zitten samen op de bank, als Johan ineens 

voor de deur staat. 

‘Laten we gaan winkelen met z’n drieën,’ zegt hij. ‘Ik trakteer.’

‘Kiki houdt niet van winkelen,’ zegt ze. 

‘Ik wil wel winkelen, hoor,’ zeg ik.

‘Heb je geen huiswerk?’ vraagt mama.

‘Je hoort het,’ zegt Johan, ‘de jongejuffrouw wil nieuwe kleren.’

Even later zitten we in de Range Rover van Johan. Met de tram is 

eigenlijk net zo handig, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Johan 

neemt altijd de auto, zelfs als hij naar de supermarkt om de hoek 
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moet. Misschien zou ik dat ook wel doen als ik zo’n auto had. We par-

keren in een garage vlak bij de P.C. Hooftstraat, waar nog meer dure 

auto’s staan. Ik ken deze buurt goed, de bloemenwinkel waar mama 

werkt zit een paar straten verderop. 

‘Zo,’ zegt Johan. ‘We gaan eerst even winkelen en daarna gaan we 

sushi eten.’

Hand in hand lopen Johan en mama door de straat, met mij erach-

teraan. Het valt me op dat Johan veel mensen kent hier. Hij wordt de 

hele tijd begroet. 

We lopen een winkel binnen die Zadig & Voltaire heet. ‘Is Vanessa 

er?’ vraagt Johan aan het meisje achter de toonbank. ‘Kijk jij onder-

tussen maar even rond, Kiki,’ zegt hij. ‘Zoek maar uit wat je leuk 

vindt. En hou je vooral niet in.’

Ik loop de winkel in. Ondertussen hoor ik Johan praten. ‘Dat rege-

len we nog wel,’ hoor ik hem zeggen. ‘Help jij eerst die meid maar even 

aan wat leuke setjes.’

Een vrouw komt naar me toe en stelt zich voor als Vanessa. Ze 

neemt uitgebreid de tijd om uit te vinden wat ik mooi vind en komt 

met goede suggesties. Bij alles waar ik niet meteen ‘nee’ op zeg, roept 

Johan meteen: ‘Doen!’ De stapel kleding op de toonbank blijft maar 

groeien. Terwijl ik een truitje pas, kijk ik snel op het prijskaartje: 340 

euro. Ik schrik me helemaal wild. Dat is echt absurd veel geld.

Ik steek mijn hoofd uit het pashokje en vraag mijn moeder of ze 

kan komen. Als ze bij mij in het hokje staat, fluister ik: ‘Heb je die 

prijskaartjes gezien?’

Ze knikt.

‘Dit kan toch niet?’ 
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‘Ik weet het,’ zegt mama, ook op fluistertoon. ‘Het is volslagen de-

biel. Maar je hoeft je niet schuldig te voelen. Johan vindt dit leuk om 

te doen voor je en hij kan het geld makkelijk missen.’

‘Echt?’

Mama giechelt. ‘Echt. Geniet er nou maar gewoon van.’

Als we dan eindelijk bij de kassa staan, komt Johan ook nog aanzet-

ten met een tasje van zwart leer met een doodskopje erop. ‘Die moet 

er ook nog bij, dacht ik zo,’ zegt hij.

Ik krijg: een tasje, drie broeken, twee truitjes, een jasje, een jurk 

en twee T-shirts. De kassa slaat een totaalbedrag aan van 2675 euro. 

Ik kijk nog een keer vragend naar mama, maar zij geeft me een vette 

knipoog. Wie geeft er nou zo veel geld uit aan kleding voor iemand 

die hij eigenlijk helemaal niet zo goed kent? Johan moet wel heel rijk 

zijn. En heel verliefd op mama.

Er komt een portemonnee tevoorschijn met een dikke stapel bank-

biljetten. Johan telt het geld af en geeft het winkelmeisje nog een brief-

je extra. ‘Omdat je de jongejuffrouw zo goed hebt geholpen.’

Met mijn armen vol met tassen, want ik moet het wél zelf dragen, 

vindt Johan, lopen we de winkel uit. ‘Dank je wel,’ zeg ik als we bui-

ten staan.

‘Niks te danken,’ zegt Johan. ‘Zo’n knappe meid als jij hóórt ge-

woon goed gekleed te zijn. Anders is het zonde van zo veel schoon-

heid.’ Hij pakt de hand van mijn moeder beet en begint te lopen. ‘En 

jou ben ik ook niet vergeten, hoor, mop. Ik had voor jou alleen iets to-

taal anders bedacht.’

‘Hoe kom jij eigenlijk aan zo veel geld?’ vraag ik, terwijl we een zij-

straat inslaan.
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‘Kiki!’ roept mama uit. ‘Dat vraag je toch niet?’

‘Dat lijkt mij juist een hele normale vraag,’ zegt Johan. Ik heb moei-

te om hen bij te benen met al die zware tassen. ‘Ik ben begonnen in de 

autohandel. En toen ik een beetje geld begon te verdienen, ben ik in 

het vastgoed gegaan. Pandje hier, pandje daar en op een gegeven mo-

ment gaat het hard.’

‘Wauw,’ zeg ik.

‘Zodra je geld hebt, moet je het meteen investeren,’ zegt Johan. ‘Met 

geld maak je geld. Onthou dat maar. Heb jij al een baantje?’

Ik schud mijn hoofd.

‘Kijk, daar maak je een fout. Toen ik jouw leeftijd had, dacht ik al 

na over hoe ik geld kon verdienen. Ik zag altijd en overal handel in. Ik 

ben begonnen met brommers op mijn elfde, kun je nagaan. Je moet 

nooit voor een baas gaan werken. Heeft geen enkele zin.’ We zijn in-

middels vlak bij de bloemenwinkel waar mama werkt. ‘En daarom…’ 

Hij haalt iets uit zijn zak. ‘Doe je ogen dicht, lieve schat…’ zegt hij te-

gen mama.

Mama blijft stilstaan met haar ogen dicht.

‘Steek je hand uit. Met je handpalm naar boven.’ Mama doet wat hij 

zegt en Johan legt met een plechtig gebaar een sleutel in haar hand.

‘Wat is dit?’ vraagt mama.

Johan lacht en kijkt alsof zij het mooiste is wat hij ooit heeft gezien. 

‘Doe je ogen maar open,’ zegt Johan.

Mama kijkt naar de sleutel in haar hand.

‘Waar zou die nou van zijn?’ vraagt Johan. Mama weet het natuur-

lijk niet. Dan wijst Johan naar de bloemenwinkel. ‘Ga maar kijken of 

hij past.’
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De bloemenwinkel is dicht en dat is heel vreemd, want normaal 

sluit hij alleen op zondag. Ook zijn alle lichten uit. Mama steekt aar-

zelend de sleutel in het slot en draait hem open. Ze snapt er niets van. 

‘Zo mop, jij hoeft niet meer voor die eikel te werken. Voortaan is 

deze winkel van jou.’

‘Hè?’ vraagt mama. Johan doet het licht aan en mama kijkt vragend 

om zich heen. 

‘Vanaf nu, lieve schat, is deze winkel voor jou,’ zegt Johan nog een 

keer.

‘Nee joh,’ zegt ze dan.

‘Het is echt waar,’ zegt Johan. ‘Ga jij nou maar mooie dingen ma-

ken met bloemen, zoals jij dat zo goed kunt, dan doe ik je administra-

tie. En we laten iedere dag een mannetje komen om het zware werk 

te doen.’

‘Ik kan het gewoon niet geloven.’

Johan slaat zijn armen om haar heen. ‘Geloof het nou maar, mop-

pie. Je verdient het. En voor mij is dit een hele goede investering. Het 

is een mooi pandje in een goede buurt.’

Ik kijk van het aardige gezicht van Johan naar het stomverbaasde 

gezicht van mijn moeder. Mama verdient het. En ik verdien een blije 

moeder. We hebben het zwaar genoeg gehad en nu wordt alles beter. 

Dat weet ik zeker. Ik weet niet wat me overkomt, maar ik open mijn 

mond en roep keihard: ‘Yessss!’ 
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SCHOOL

‘Waar ben je mee bezig?’ vraagt Owen.

‘Hoe bedoel je?’ Ik haal een hand door mijn nieuwe haar. De 

nieuwe kapper van mijn moeder heeft er subtiele asblonde en lichtro-

ze streepjes in gemaakt.

‘Dat haar, die kleren. Die hele nieuwe attitude… Wat was er mis 

met de oude Kiki?’

‘Misschien was ze het zat om een nerd te zijn en altijd maar in deze 

stomme hoek te zitten,’ zegt Lotte.

‘Er is niks mis met deze hoek,’ zegt Owen. ‘En uit onderzoek is ge-

bleken dat een mens maximaal vijf echte vrienden kan hebben. De 

rest is allemaal bijzaak. Dus waarom zou je je druk maken om al die 

anderen?’

Een jongen uit 6 vwo loopt langs onze tafel en laat zijn blik op me 

rusten. Ik kijk zo arrogant mogelijk terug. Wat zijn jongens toch sim-

pel.

‘Neem nou dit als voorbeeld: wat heb je aan aandacht van die sukkel 

terwijl je het ook gewoon leuk kunt hebben met ons?’ vraagt Owen.
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‘Die sukkel is Dylan Boomsma,’ zegt Mila. ‘En hij heeft anders wel 

een sixpack.’

Als ik onderweg ben naar mijn kluisje, komt Tobias aangelopen. 

Naast hem lopen zijn twee beste vrienden, een daarvan is Ritchie bij 

wie het eindejaarsfeest is. Ze staren me alle drie aan alsof ik van een 

andere planeet kom.

‘Hi Kiki,’ zegt Tobias en hij geeft me een knipoog.

Ik kijk expres straal langs hem heen en loop door. ‘Waarom zeg je 

niets tegen Tobias?’ vraagt Mila net iets te hard.

‘Tobias wie?’ Ik open mijn kluisje en leg mijn boeken erin.

‘Hallo! Waar zijn we mee bezig?’ zegt Lotte. ‘Het eindejaarsfeestje, 

weet je nog?’

‘Fuck dat eindejaarsfeestje,’ zeg ik. ‘Tobias is een lul.’

Op dat moment komt er een bericht binnen op mijn telefoon. Het 

is van een onbekend nummer. 

Volgende week vrijdag eindejaarsfeestje bij mij thuis. Kom 

je ook? Ritchie.

Lotte leest over mijn schouder mee en begint te gillen. ‘Oh my fucking G! 

We zijn uitgenodigd!’

Ik kijk Mila en Lotte nog een keer goed aan en zucht diep. ‘Vooruit 

dan maar,’ zeg ik. Ik app terug:

Alleen als ik mijn vrienden mee mag nemen.
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‘Owen toch niet?’ vraagt Lotte.

‘Die wil toch niet mee. Hij houdt niet van drukte, weet je nog?’ zegt 

Mila.

‘Moeten we het hem toch niet vragen? Gewoon voor het idee?’ zeg 

ik. 

‘Nee,’ zeggen Mila en Lotte heel stellig tegelijkertijd. 

‘Owen gaat vast heel lastig doen,’ zegt Lotte.

‘En tegen iedereen zeuren,’ zegt Mila. 

Ik ga er niet tegenin. En zo zie je maar dat ik gelijk had toen ik zei 

dat wij elkaar allemaal zonder aarzeling zouden inruilen om bij de 

populaire mensen te horen.
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MIJN VADERS HUIS

‘Dus daar zijn mijn Dr. Martens!’ roept Naomi uit zodra ik de 

deur binnenloop. Het is al even geleden dat ik de schoenen 

leende en ik heb er helemaal niet meer aan gedacht. Ik heb nog 

steeds geen zin om ze terug te geven, al zou ik Johan zo om nieuwe 

schoenen kunnen vragen.

‘O, sorry,’ zeg ik. ‘Ze zitten ook zo lekker. Ik wou dat ik ze zelf kon 

betalen en mama heeft ook geen geld… na de scheiding en alles.’ Ik 

kijk heel zielig en hoop dat het werkt.

Naomi aarzelt even. Dan zegt ze: ‘Weet je wat? Hou ze nog maar 

even.’

Ik geef haar een knuffel. Voor de eerste keer sinds ik haar ken. Ze 

knuffelt me vol enthousiasme terug, precies de reden dat ik het nor-

maal nooit doe.

Mijn vader komt binnen. ‘Eindelijk slaapt hij.’

‘Hij is de laatste tijd een beetje moeilijk,’ zegt Naomi. ‘Hij slaapt 

niet meer door ’s nachts en is overdag alleen maar aan het jengelen.’ 

Nu pas zie ik dat ze enorme wallen onder haar ogen heeft. Ook mijn 
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vader ziet er bleek uit. Zijn haar hangt in vettige slierten langs zijn ge-

zicht. Hij zou het moeten afknippen, maar hij denkt vast dat dat jong 

staat, of zo.

‘We hadden tot nu toe ook wel heel veel geluk,’ zegt mijn vader. ‘Het 

is vrij normaal dat baby’s veel huilen.’

‘Wat heb ik daar nou aan?’ vraagt Naomi kribbig.

‘Gaat lekker hier,’ zeg ik en ik ga op de bank zitten. ‘Trouble in pa-

radise?’

Mijn vader kijkt me voor de eerste keer sinds ik hier ben aan. ‘Wat 

heb jij nou ineens een grote mond? En wat draag je andere kleren. 

Heeft ze die van jou gekregen, Naomi? Je weet toch dat we het wat rus-

tiger aan moeten doen?’

‘Gekregen van Johan,’ zeg ik. ‘Hij vindt het leuk om met mij te win-

kelen. Dus.’

‘Die moet wel goed in de slappe was zitten dan.’

‘Johan zit in het vastgoed,’ zeg ik. 

‘Johan… Hoe heet hij van zijn achternaam?’ vraagt papa. ‘Ik heb 

laatst nog een artikel geschreven over de grootste vastgoedmensen 

van Amsterdam. Zijn vaak geen frisse jongens.’

Zijn betweterige toon irriteert me enorm. ‘Door Johan is mama 

eindelijk weer gelukkig, dus ik zou hem maar dankbaar zijn. Hij heeft 

zelfs de bloemenwinkel voor haar gekocht, zodat ze eindelijk niet 

meer voor die lul van een Hein hoeft te werken.’

Mijn vader en Naomi kijken elkaar aan. ‘Kiki,’ zegt mijn vader ter-

wijl hij me indringend aankijkt. ‘Heeft hij echt de winkel voor haar 

gekocht?’ 

Hij is even stil. 
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‘Vind jij het niet raar dat hij een winkel koopt voor iemand die hij 

nog maar zo kort kent?’

‘Nee,’ zeg ik.

Mijn vader denkt even na. ‘Ik zou hem maar een beetje in de gaten 

houden als ik haar was. Voor hetzelfde geld gebruikt hij haar winkel 

om geld wit te wassen.’

‘Je kunt het gewoon niet hebben dat mama doorgaat met haar leven 

terwijl jij hier zit met een chagrijnig wijf en een stinkbaby.’ Ik sta op 

van de bank. ‘Zoek het lekker uit.’

‘Kiki!’ hoor ik papa me naroepen terwijl ik door de gang naar de 

voordeur loop. ‘Ik begrijp dat je boos bent, maar laten we erover pra-

ten.’

‘Praten? Dat had je misschien moeten bedenken voordat je vreemd-

ging met Naomi. Want denk maar niet dat ik niet weet dat jullie al 

lang iets met elkaar hadden!’

Ik sla de deur keihard achter me dicht.
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ONLINE

Ik moet je weer zien.

Ik wacht heel lang met reageren. Ondertussen luister ik naar Billie 

Eilish.

You should see me in a crown

I’m gonna run this nothing town

Watch me make ’em bow

One by one by, one

In de video kruipt er een spin over Billies gezicht. Billie is nergens 

bang voor. Ik ook niet meer. Sinds ik foto’s post van mezelf in mijn 

nieuwe kleren, heb ik er 165 nieuwe volgers bijgekregen. Met mama 

gaat het ook heel goed. Ze is dolgelukkig nu ze niet meer voor die 

stomme baas hoeft te werken, en met haar nieuwe haar en nieuwe 

kleren. Ze heeft meer klanten dan ooit tevoren, ze kookt iedere dag 

gezond en is vijf kilo afgevallen. Ook is ze begonnen met yogales en 
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heeft ze het erover dat we deze zomer misschien naar Italië op vakan-

tie gaan.

Papa kan het gewoon niet hebben dat mama het nu beter voor el-

kaar heeft dan hij. Maar toch zit het me niet helemaal lekker. Ik goo-

gel op mijn telefoon ‘Johan vastgoed Amsterdam’. Ik kom een artikel 

tegen over mensen die veel pandjes hebben. Geschreven door mijn 

eigen vader, nota bene. Ik ga de lijst af en kom de naam ‘Johannes 

Wever’ tegen. ‘Johannes Wever stak al op jonge leeftijd zijn geld in 

panden en breidde zijn bezit snel uit. Is in 2014 aangehouden voor 

witwaspraktijken, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.’

Ik lees het artikel nog een keer door. En nog een keer. Ik googel ver-

der en kom een artikel tegen over criminelen die veel geld uitgeven 

op de P.C. Hooftstraat. Onwillekeurig strijk ik over de zachte stof van 

mijn Zadig-trui. Zou Johan dan toch fout zijn?

Wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten, prent ik mezelf in. Dat bete-

kent dat de politie niets heeft kunnen vinden. Dit zijn alleen maar ge-

ruchten. Mensen met geld trekken nu eenmaal de aandacht. Of wil ik 

dat alleen maar geloven omdat het makkelijker uitkomt?

Er komt een melding binnen. 

Please. Ik mis je. 

Doe even normaal. We kennen elkaar amper.

Maar ik wil je wel graag leren kennen! Geef me alsjeblieft 

een kans.

Geïrriteerd druk ik het gesprek weg.


