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LEROY

De klap komt uit het niets. 

Het meisje kijkt op haar telefoon terwijl ze fietst. Ze slingert 

opeens. Ik kan haar met geen mogelijkheid ontwijken. Ze komt 

op mijn motorkap terecht en vloekend rem ik zo hard als ik kan. 

Ik had me vanochtend verslapen en was wakker geschrokken. Shit! 

Het was tien uur en ik had op dat tijdstip al bij The House of Coffee 

moeten zijn, waar ik werk. Diana, mijn baas, zou vast woest zijn. Ik 

was uit bed gevlogen en in mijn broek en trui geschoten, waarna ik 

naar beneden was gerend. 

‘Mama, mag ik alsjeblieft je auto voor deze ene keer?’ 

‘Wat? Hoe kom ik dan op de zaak?’ Mijn moeder had gezucht. Ze 

heeft een eigen galerie, vijftien minuten wandelen vanaf ons huis. 

‘Lopend?’ Ik keek haar smekend aan. ‘Toe! Diana gaat me anders 

echt ontslaan, en jij wilt toch ook dat ik een baan heb?’ 

‘Leroy, leuk hoor, dat baantje in de horeca, maar maak het dan niet 

altijd zo laat! Dan verslaap je je en vervolgens moet ik mijn auto mis-

sen zodat jij naar je werk kunt. Nou, voor deze ene keer dan! En wees 

er voorzichtig mee, want hij…’ 

‘Ja ja, is net nieuw. Ik hou van je. Doei!’ Ik had een appel van de 

schaal gegrist, de autosleutels gepakt en was vertrokken. Dat was een 

kwartier geleden. 

Het geluid van piepende remmen. De klap is hard. De fiets die voor 
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de auto terechtkomt. Gegil. Claxons. Iemand schreeuwt. Ik ben het 

zelf. De radio staat aan. Ronnie Flex. Het meisje rolt als een slappe 

pop van de motorkap af, voor de auto, zodat ik haar niet meer kan 

zien. 

Heel even, maar het lijkt een eeuwigheid, is er absolute stilte. 

Als ik nu uit de auto stap, ligt ze misschien wel dood op de weg. Ik 

wil het moment zo lang mogelijk rekken. Ik wil dit niet zien. Mijn te-

lefoon ligt op de vloermat onder het gaspedaal. Hij schoot daarheen 

toen ik zo hard moest remmen. 

‘Hé! Hij wil doorrijden!’ Iemand roept en slaat met een hand op de 

auto. Geschrokken realiseer ik me dat ik onbewust mijn handen om 

het stuur heb geklemd en stationair gas geef. Ik duw met een trillende 

hand op de knop en de motor valt stil.

Verdomme! Ik heb net mijn rijbewijs en dit is mama’s auto. Ze ver-

moordt me als er iets mee is. Ze heeft er zo hard voor moeten werken. 

En ben ik nou mijn rijbewijs kwijt? Dat meisje… shit! Ze zal toch niet 

zwaargewond zijn? Of erger?

Ik kijk om me heen. Het is net alsof alles in slow motion gaat. De 

tram die gestopt is. Mensen die naar mijn auto rennen. Een meisje in 

een opvallende roze jas staat met haar mobiel op mijn auto gericht. 

Iemand anders is aan de telefoon en gebaart naar me. Uit een winkel 

komt een man gesneld. Al het verkeer lijkt te zijn gestopt. Een vrouw 

blijft geschrokken – haar mond is open – staan met een kleuter aan 

haar hand. Het voelt alsof ik de enige ben die beweegt en alsof alles 

om me heen zich vertraagd afspeelt. Ik open het portier. Stap op het 

asfalt. 

Dan dringen alle geluiden weer tot me door, alsof iemand aan de 
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volumeknop draait. Een paar mensen zitten gehurkt bij het rechter-

voorwiel van de auto. Daar waar het meisje heen rolde. Het meisje in 

de roze jas komt op ons afgelopen. 

‘Shit,’ hoor ik haar zeggen. ‘Het is Meghan Oliviera!’ 

Ik blijf even staan. Het meisje voor mijn auto – levend of dood, dat 

weet ik niet – heeft een naam gekregen. Meghan Oliviera.
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Eerder die ochtend

MEGHAN
Instagram: 287.371 volgers

745 berichten

Facebook: 2.056 vrienden

YouTube: 256.948 abonnees

De wekker zoemt en ik open mijn ogen. Nu al?! Voor mijn gevoel lig 

ik net in bed. Kreunend pak ik mijn telefoon en zet de wekkerfunctie 

uit. Ik wrijf in mijn ogen. Acht uur. Tijd om onder de douche te sprin-

gen, mijn make-up te doen en te vloggen. Dat gaat net voordat ik naar 

school moet, want ik heb de eerste drie uur vrij. 

Ik stuur snel een berichtje naar Ruben. 

Echt zo’n supermooie ring! Dank je wel! Love you so much. Zie je van-

avond, oké? Duizendxxx

Ik kijk opnieuw naar de ring aan mijn rechterhand. Ruben heeft hem 

gisteren gegeven omdat we een jaar bij elkaar zijn. Een jaar! En nog 

steeds is Ruben de leukste, liefste en knapste jongen die ik ken. 

Ik spring uit bed en loop naar de badkamer om te douchen. Daarna 

breng ik zorgvuldig wat make-up aan. Kritisch kijk ik in de spiegel en 
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ik draai mijn lange bruine haren in een slordige knot. Het moet er-

uitzien alsof ik zo uit bed ben gestapt. Er zit een kuiltje in mijn kin en 

een klein moedervlekje onder mijn oog. Met een pincet trek ik voor-

zichtig een wenkbrauwhaartje los. Ja, zo kan ik wel live gaan. Het is 

picture perfect.

Ik loop naar mijn slaapkamer en strijk het beddengoed glad, leg 

wat extra kussentjes op mijn bed en doe de gordijnen open. Netjes ge-

noeg. Ik knip de lightring aan, bevestig mijn telefoon in het statief en 

ga zitten. Het statief houdt het beeld steady als ik opneem. Je wilt toch 

niet zeeziek worden als je naar mijn vlog kijkt? 

[camera aan]

Hé, allemaal. Hoe laat is het eigenlijk? O, pfff, negen uur al. Het was 

een beetje laat gisteren, zoals jullie aan mijn slaperige hoofd kunnen 

zien. Wat megachill dat jullie weer naar mijn vlog kijken! En jeej, bijna 

300.000 subscribers. Love you all! 

Als dit de eerste keer is dat je kijkt: ik ben Meghan Oliviera. Zoals de 

vaste kijkers weten, laat ik jullie zien hoe mijn leven als zestienjarige 

eruitziet. Sweet sixteen! 

Echt heel vet nieuws gisteren! Ik heb een contract gekregen van Glow-

Up om een jaar lang hun geweldige make-up aan jullie te laten zien! 

En jullie weten dat ik groot fan van dat merk ben. Vanavond is er dan 

ook een feestje om hun nieuwe lijn ‘A Night Out’ te introduceren en ik 

mag erbij zijn! Dus straks na school lekker shoppen, ik wil een nieuw 

jurkje voor dat feest en ga jullie vanavond natuurlijk op de hoogte hou-

den. Eerst nog even knallen bij het proefwerk wiskunde straks en dan 

is het bijna weekend. En een shout-out voor Elisa, een van mijn trouwe 
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volgers. Je bent vandaag jarig dus hieperdepiep! 

O, zien jullie die wallen?! Ik moet echt even met de concealer aan de 

slag want zo kan ik niet naar buiten. Glow-Up heeft een heel fijne. Echt 

een waanzinnig fijn merk. En moet je zien hoe mooi de verpakking is. 

Echt verliefd op deze concealer en alle andere Glow-Up-producten! Ja, 

en op Ruben natuurlijk, ha ha! Jullie hebben allemaal kunnen zien wat 

een waanzinnig mooie ring hij voor me gekocht heeft omdat we al een 

jaar samen zijn. Als je de ring op het filmpje niet goed kon zien, zoals 

sommigen van jullie lieten weten, kijk dan even op mijn Insta voor de 

foto, hij is zo mooi! En dank voor al jullie lieve reacties!

Je kunt de video van hoe ik mijn make-up normaal gesproken doe 

hieronder vinden. En je weet: less is more! Smeer jezelf niet helemaal 

vol. Beetje foundation, wat blush, mascara en een likje vaseline voor je 

lippen. Wees lief voor je huid. En gebruik alleen supergoede producten 

zoals die van Glow-Up. Het is niet het goedkoopste merk, maar je hebt 

maar één huid, dus investeer alsjeblieft in goede producten. 

O ja! Laat me even op mijn Insta weten of ik voor mijn pup Buddy 

ook een eigen account zal maken. Ik heb er een poll op gezet en lief als 

jullie reageren! Buddy krijgt namelijk meer likes dan ik, ha ha!

Als je op de hoogte wilt blijven van hoe het is om sweet sixteen te 

zijn, klik dan hieronder op de knop. En op Insta vind je me ook, als 

 @ADaywithMeghan. En op Snapchat. Show me love want ik hou ook 

van jullie! 

[camera uit]

Ik zet de camera en de lightring uit en pak mijn telefoon uit het sta-

tief. Eerst kijk ik de vlog terug en dan upload ik hem op mijn laptop. 
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Ik edit hem snel – er hoeft niet veel aan te gebeuren. Op mijn telefoon 

verschijnen de eerste berichtjes. Elisa bedankt me met allemaal hart-

jes. Ze had me eergisteren gevraagd of ik iets voor haar wilde zeggen 

op haar verjaardag. Een enkele keer ga ik op zo’n verzoek in. Dan 

blijft het voor volgers altijd een verrassing en zijn ze superdankbaar 

als je het doet. Meestal gaan hun vriendinnen en klasgenoten daar-

door ook mijn vlogs volgen. 

Super gedaan, Meghan! De verkoop van onze concealer zal nu vast de 

lucht in schieten, top! Kom vanavond maar gewoon zonder make-up 

want onze visagiste gaat je eerst opmaken met de nieuwe A Night Out-

lijn. Als ambassadeur moet je er natuurlijk prachtig uitzien! Tot zeven 

uur, ik wacht op je bij de personeelsingang. Groetjes, Zara. 

Zara is de social media-manager van Glow-Up en we hebben bijna ie-

dere dag wel even contact. Zolang ze zich niet bemoeit met de inhoud 

van de vlogs of hoe ik eruitzie op Instagram, vind ik het prima. Maar 

soms kan ze het niet laten. 

Je was wat bleek op die foto. Voortaan wat Sunblush eroverheen ;), doet 

wonderen! En laat je morgen de mascara weer even in beeld komen? Al 

ligt hij maar ergens achter je op bed :).

Op dit moment is Glow-Up mijn belangrijkste sponsor. Ik verdien er 

lekker mee om hun online gezicht te zijn. In ruil daarvoor kunnen ze 

aangeven welke producten ze graag in beeld zouden zien.

Sasha, mijn beste vriendin, verzucht altijd dat ik een absoluut 
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droomleven heb. Vorige week had ze me nog lachend gezegd dat als 

ik ooit niet naar een evenement kon gaan, ze wel in mijn plaats zou 

willen. ‘Jij doet zo veel leuke dingen! Je krijgt allerlei spullen gratis, 

mag naar openingen van hippe nieuwe tentjes, wordt uitgenodigd 

voor premières van films… Ik ben soms echt superjaloers, weet je! 

En laatst was je in Disneyland!’ Dat was een geweldige trip geweest. 

Ik mocht een paar dagen naar Disneyland om de opening van een 

 nieuwe attractie te vieren en daarover te vloggen. Het was een super-

weekend geweest, samen met Ruben. 

Ik weet dat Sas het me gunt. We zijn al bevriend sinds de brugklas. 

Ze kijkt altijd heel trouw mijn vlogs en zegt het eerlijk als ze iets niet 

mooi of leuk vindt. Bij haar kan ik helemaal mezelf zijn. Als ik spul-

len overheb, geef ik ze altijd aan haar. 

In mijn klas, 4 havo, zitten ook een hoop meiden die het me niet 

gunnen. Die achter mijn rug om mijn vlogs op een belachelijke ma-

nier nadoen. Vooral Liza en haar groepje vriendinnen vinden het 

maar idioot. De anderen vinden het superleuk. 

Iedereen onderschat alleen wel hoeveel werk het is. Voor Glow-Up 

moet ik iedere dag iets van het merk dragen. Ik moet steeds letten op 

wat ik online zet en of de foto’s leuk genoeg zijn. Ik moet het perfecte 

plaatje laten zien en dat is gewoon hard werken. Maar het is ook ver-

slavend. 

De meeste volgers zijn meisjes. Ze reageren altijd erg lief met hart-

jes en kushandjes. Er zijn ook jongens die me privéberichtjes sturen 

waarin ze vertellen dat ze eigenlijk al heel lang verliefd op me zijn en 

vragen of ik ze wil ontmoeten. Ik ben er één keer op ingegaan, om-

dat de jongen me aardig leek. Al bij de eerste – en enige – ontmoeting 
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vond ik het niks. Hij leek niet op zijn foto en ik vond hem best een 

creep. Hij bleef me daarna stalken tot ik het aan Ruben vertelde en hij 

de jongen een bericht stuurde. Dat doet Ruben vaker als mensen me 

lastig blijven vallen. 

Soms zijn er volgers die nare dingen onder mijn foto’s zetten. Er 

zullen altijd haters zijn. Sommigen gaan ver. Ze roepen dat ik dood 

moet. Ik weet dat het er een beetje bij hoort, maar toch doet het pijn. 

Meestal ontstaat er dan een ruzie onder zo’n foto, tussen fans en de-

gene die het nare commentaar schreef.

Van beneden hoor ik Buddy blaffen. Sinds we hem hebben, krijg ik 

nog meer likes. Misschien moet ik hem een eigen kanaal geven, een 

eigen account op Instagram. Buddy is een kruising tussen een retrie-

ver en een labrador en hij is nu vier maanden oud. Supercute. Alleen 

Ruben heeft een hekel aan honden en zelfs voor een pup als Buddy 

maakt hij geen uitzondering. Mijn telefoon piept. 

Hé girl, dat was weer leuk! Zie je straks op school. Dit weekend weer 

eens samen stappen? Love you! Sas

Thnx! Ja, gezellig! Gaan we naar Café Janssen! Zie je zo. Heb jij trou-

wens natuurkunde af…? Ik niet, shit, hoop niet dat we huiswerkcontro-

le krijgen, ha ha! Als jij het af hebt, mag ik het dan ff snel overpennen? 

Geen tijd voor gehad door dat feest gisteren. xxx

Er komen wat snapchats binnen van kijkers die de vlog leuk vonden en 

benieuwd zijn welke jurk ik vanavond naar het feest zal dragen en waar 

het feest is. Ik reageer op een paar vragen en loop dan naar beneden. 
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Mam zit achter haar laptop aan de eettafel. Ze vertaalt teksten uit 

het Frans en Portugees en dat doet ze vaak vanuit huis. ‘Ha, liefje. 

Maak jij even koffie voor me? Ik ben alweer een paar uur aan het werk. 

Hoe laat was je vannacht thuis?’ 

‘Rond twaalf uur.’ Ik kijk haar niet aan. In werkelijkheid was het 

bijna half twee geweest. Buddy springt tegen me op en ik aai hem over 

zijn zwarte kop. 

‘Later dus.’ Mams stem klinkt licht bestraffend. ‘Je kon als kleuter 

al niet liegen en nu nog steeds niet. Voor een doordeweekse dag is dat 

echt te laat. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt.’ 

‘Sorry. Het… ik was nog even bij Ruben en toen gaf hij me een ring 

omdat we een jaar bij elkaar zijn. Kijk, hoe mooi!’ Ik hou mijn hand 

omhoog zodat mam de ring kan zien. 

Mam onderdrukt een zucht. ‘Hij is erg mooi. Maar heel eerlijk: dit 

zijn de dingen waaraan je wel kunt zien dat Ruben en jij in heel ver-

schillende fases van jullie leven zitten. Hij hoeft niet meer naar een 

middelbare school en kan dus veel later naar bed. Jij moet gewoon 

nog je eindexamen halen!’ 

‘Dit gesprek hebben we het afgelopen jaar nou al zo vaak gevoerd! 

Jij en pap denken nog steeds dat ik Ruben dan wel aan de kant zal zet-

ten! Maar dat doe ik niet. Hij is vijf jaar ouder, mam, geen vijftig jaar!’ 

Harder dan de bedoeling is, zet ik een kopje onder het espresso-

apparaat en druk op het knopje. Ik kijk weer naar de ring. Hij is 

prachtig. Gevlochten zilver. 

‘Want ik wil mijn leven met dat van jou vervlechten,’ fluisterde 

Ruben gisteravond, nadat hij hem gegeven had. Daarna was zijn hand 

onder mijn shirt verdwenen. 
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We hebben elkaar vorig jaar ontmoet toen ik voor een muziekfes-

tival vlogde. Ik had bezoekers geïnterviewd en Ruben was er een van. 

We bleven de rest van de dag om elkaar heen hangen en na het festival 

waren we samen op een afterparty beland. En nog later in zijn tentje. 

Vanaf dat moment waren we samen. 

Mam en pap waren niet blij met het leeftijdsverschil. Ze zijn van 

mening dat Ruben heel anders in het leven staat dan ik. Ruben stu-

deert en ik zit nog in havo 4. Ik heb ze verteld dat Ruben en ik na mijn 

eindexamen een paar maanden willen gaan reizen. Dat vonden ze be-

lachelijk. Mijn vader wil dat ik gewoon ga studeren. Ik kan niet wach-

ten tot ik het huis uit kan om mijn eigen leven te leiden. 

Ik smeer vlug een paar boterhammen en zet het kopje koffie voor 

mam op tafel neer. Ik bekijk nog even snel wat reacties. 

Wat ben je leuk! 

Ik vind je vlogs zo superrrrr!

Love you, Meghan! 

Stomme vlog.

Kun je dat spul ook in de winkel kopen?! I need it in my life! 

You rock, Meghan! 

Ik stop mijn telefoon weg. Mam pakt mijn hand en bestudeert de ring 
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goed. ‘Hij is mooi. Echt.’ Ze glimlacht een beetje triest. ‘Sorry dat ik 

niet altijd enthousiast reageer. Ik gun je gewoon een normaal leven 

met vriendjes van je eigen leeftijd. Met vrijheid. Het lijkt soms wel…’ 

Ze kijkt me aan met een mengeling van ergernis en medelijden. ‘… 

alsof je niet helemaal vrij bent. Dat vloggen vraagt veel van je. Ik heb 

het idee dat je sponsors een behoorlijke druk op je uitoefenen. Ieder-

een wil wat van je. En Ruben – hoe leuk hij ook is, want dat zie ik heus 

wel – zit in een andere levensfase en je doet daardoor dingen die nog 

niet echt bij je passen. Voel je je wel vrij en gelukkig, Meg?’

Ik haal diep adem. ‘Mam, ik heb een geweldig leven! Dit is het le-

ven waar heel veel meiden van dromen! Vloggers zijn de nieuwe su-

permodellen van jaren geleden. Dit is wat ik met mijn leven wil doen, 

mam.’ 

‘En je privacy dan? Je hele leven staat zo’n beetje online… Waar is 

je vrijheid om gewoon jezelf te mogen zijn, om niet alles te doen voor 

dat ene mooie plaatje of een vlog? Ben je echt jezelf, Meghan? Want 

dat wens ik je zo toe, dat jij je vrij voelt om jezelf te zijn.’ 

‘Ik ben mezelf!’ Ik hoor de boosheid en frustratie in mijn stem. 

Verdomme. Mam begrijpt niet hoe het tegenwoordig werkt. ‘Je snapt 

het gewoon niet! Als je niet online bent, ben je niemand! Dit is mijn 

leven en ik verdien hier geld mee. Jij begrijpt het gewoon niet omdat 

jullie dit vroeger niet hadden. Ik moet gaan, anders kom ik te laat.’ Ik 

pak mijn tas van de grond en draai me om. 

Mijn telefoon trilt en ik pak hem uit mijn broekzak. Een nieuwe re-

actie op mijn vlog. Mijn adem stokt. 

IK HAAT JE! BITCH!
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MYLO95
Instagram: 0 volgers

Volgend: 4

Berichten: 0

Ik kijk naar het filmpje en de foto’s die Meghan in haar verhaal heeft 

gezet. Ik zie een cappuccino met #goedemorgen, een foto van een 

winkel, een Boomerang van dat hondje dat ze sinds kort heeft. Dan 

een foto van een bord met sushi, een selfie waarop ze een muts draagt 

en een kusmond maakt, een filmpje van een feest met weer alleen 

maar mooie mensen. Alle foto’s prachtig gestileerd. Een of andere 

hippe tent die geopend is. Een versneld filmpje van dansende mensen 

en de dj. Een filmpje waarin ze Ruben in beeld heeft en hij naar haar 

grijnst. En ten slotte een filmpje waarin ze zichzelf in beeld heeft en 

een ring aan haar vinger toont, gekregen van Ruben, waarna ze nog 

een foto van hem en haar in haar verhaal had gezet. 

Ik kijk naar Meghans perfecte gezicht. Ik voel de haat als een golf 

over me heen spoelen.

Met een muisklik download ik haar laatste Instagramfoto. Daarna 

print ik hem uit. Het is een foto van Meghan die Ruben omhelst, ter-

wijl ze stralend lacht. 

Ik klik ondertussen haar nieuwste vlog aan. 
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Hé, allemaal. Hoe laat is het eigenlijk? O, pfff, negen uur al. Het was 

een beetje laat gisteren, zoals jullie aan mijn slaperige hoofd kunnen 

zien. Wat megachill dat…

Ik kijk tweemaal naar de vlog. Ze heeft het over een feest. Glow-Up. 

Ik komt er vast zo achter waar dat feest is. Dan kan ik een glimp van 

haar opvangen. Haar geur opsnuiven. 

Ik volg je, Meghan. Waar je ook gaat of staat, ik volg je. En als je je 

omdraait, ben ik weg. Ik ben als je eigen schaduw – ongrijpbaar. Ik 

kan allerlei vormen aannemen. Een meisje van dertien dat fan van je 

is. Een jongen van negentien die naar je kijkt. Een vrouw van dertig 

die gewoon de sleur wil doorbreken met jouw vlog. Mannen die over 

je dromen. 

Ik weet alles over je, Meghan. 

Ik sluit mijn computer af en sta op. Tijd om naar school te gaan. Ik 

pak de uitgeprinte foto van Meghan en Ruben. 

Ik open mijn kledingkast om een hoodie te pakken. Dan plak ik 

de nieuwe foto aan de binnenkant van de deur. Er is nauwelijks nog 

plaats, zie ik. En ook de andere kastdeur zit al helemaal vol. 

Ik pak het scheermesje dat onder een stapeltje shirts ligt. Met een 

ferme haal trek ik het over het gezicht op de foto. 

Ik haal diep adem en sluit de kast. 


