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Voor onze kinderen
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Km 0

Zittend op de ijskoude bril in het derde hokje van de meisjes -
wc’s drukte ik mijn dijen tegen elkaar en probeerde uit alle 

macht niet te plassen.
‘Ronnie, ben je nou ’s klaar daar? We moeten opschieten, an-

ders zijn we te laat voor het eerste uur,’ zei Emily. Nee, ik was 
nog lang niet klaar. En een telaatbriefj e was niet bepaald mijn 
grootste zorg.

‘Ga maar vast. Ik heb… damesproblemen.’ Maar niet van de 
maandelijkse soort.

Ik bad dat Emily gauw weg zou gaan. Dat tweede glas sinaas-
appel-guavesap van vanochtend was een foutje geweest. Dat rot-
spul was ook veel te smeuïg en lekker. Eindelijk hoorde ik de 
deur naar de gang opengaan. Het geluid van hollende voetstap-
pen galmde door de betegelde ruimte, en toen… stilte. Ik bleef 
doodstil zitten, ingespannen luisterend of er niet toch nog een 
meisje, of erger, een lerares, aankwam. Maar er druppelde alleen 
een kraan. Iedereen zat in de klas. Ik slaakte een zucht van ver-
lichting. En liet bijna mijn plas lopen.

Tijd om uit te vinden of mijn nachtmerrie voorbij was of nog 
maar net begonnen. Ik ritste mijn rugzak open en schrok ervan 
hoe hard het geluid weerkaatste. Hoewel ik alleen was, raakte ik 
het gevoel dat iemand wist wat ik deed niet kwijt. Ik voelde tussen 
de pennen en stukjes potlood onder in mijn rugzak tot ik vond 
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wat ik daar had verstopt. Met het ding in mijn hand ging ik weer 
zitten. Het was zwaarder dan ik me herinnerde.

Gisteravond had ik de gebruiksaanwijzing gelezen. En nog een 
keer toen ik wakker werd. En nog een keer na het ontbijt. Ik was 
een ijverige leerling. Maar nu het moment gekomen was, kneep 
de angst mijn keel dicht. Stel dat ik naast de strip mikte. Stel dat 
ik het verkeerd deed. Ik had maar één zo’n ding, dus het mocht 
niet de mist in gaan. Ik haalde diep adem. Ik stond gemiddeld 
een 9, was lid van de National Honor Society en zou in het najaar 
naar Brown University gaan. Dan kon ik verdorie ook op een 
strip plassen.

Ik scheurde de dikke folieverpakking open en haalde de zwan-
gerschapstest eruit. Het plastic venstertje staarde me blanco aan, 
klaar om me mijn toekomst te voorspellen. Zonder er verder al 
te veel over na te denken hield ik het ding tussen mijn benen en 
plaste.

Even verloor ik me in de zaligheid van een leegstromende 
blaas, toen sloeg de paniek toe. Ik had een stap overgeslagen. In 
de gebruiksaanwijzing stond dat je eerst een klein beetje moest 
plassen en dán pas de strip in de straal moest houden. Zou de 
uitslag onbetrouwbaar zijn als je dat niet deed? Ik keek omlaag 
om te zien of de test werkte. De wattige stift  was doorweekt en 
het venstertje werd lichtgrijs. Hoorde dat zo? Of betekende het 
dat ik het kapot had gemaakt? Kon ik beter stoppen met plassen?

Toen verscheen er een dun roze lijntje. De moed zakte me in 
de schoenen, tot ik me herinnerde dat ze dat in de bijsluiter de 
controlestreep noemden. Als je zwanger was, moesten er twee 
streepjes verschijnen. Ik hoopte dat deze streep betekende dat 
de test goed werkte. Vooral omdat ik geen plas meer had. Zoals 
de gebruiksaanwijzing had aanbevolen haalde ik het ding zo ho-
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rizontaal mogelijk tussen mijn benen vandaan. Drie minuten. 
Over drie minuten zou ik de uitslag hebben. Dit werden de lang-
ste drie minuten van mijn leven.

Ik keek overal naar, behalve naar het venstertje. Ik was niet 
iemand die obsessief met haar make-up bezig was of verboden 
middelen rookte, dus ik had de afgelopen jaren niet veel tijd door-
gebracht op de meisjes-wc’s. Na vijfenveertig seconden turen naar 
de muren wist ik dat ik weinig had gemist. Het enige wat me 
nog een beetje afl eidde was een redelijk grappige karikatuur van 
onze directeur en meerdere grimmige waarschuwingen over de 
zieke geslachtsdelen van het footballteam, al was dat verder geen 
nieuws. Ik wierp een voorzichtige blik op de test. Nog steeds één 
streepje.

Mijn hoop laaide op. Misschien was ik alleen maar overtijd. 
Misschien maakte ik me weer eens druk om niets. Net als laatst, 
toen ik zeker wist dacht dat ik dat essay voor Engels had ver-
prutst. Maar hoewel ik de thematische overeenkomsten tussen 
Dickens’ Great Expectations en Th ackerays Vanity Fair niet vol-
ledig had uitgediept, had ik er toch een 10 voor gekregen.

Het was een stressvol jaar, met het eindexamen en de toela-
tingsprocedure voor de uni en het schoolgala… En dan probeer-
de ik ook nog als beste van mijn klas te eindigen zodat ik als 
valedictorian straks op de diploma-uitreiking de afscheidsspeech 
mocht houden. Ik was natuurlijk gewoon overtijd. Ik knipperde 
met mijn ogen. Verscheen daar heel vaag een tweede streepje? 
Ik draaide het venstertje zoveel mogelijk naar het licht. Kon ik 
het maar…

Met een klap vloog de deur van de wc-ruimte open.
Ik schrok me kapot. In slow motion zag ik de test via mijn 

vingertoppen uit mijn handen glijden. Ik schoot toe om hem op 
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te vangen, maar greep mis. Tollend vloog het ding door de lucht, 
waarna het duidelijk hoorbaar op de tegels kletterde, onder de 
deur door schoof en pal voor de wasbakken tot stilstand kwam.

Oké, dit was niet het moment om in paniek te raken. Ik moest 
kalm blijven. Misschien zag degene die binnen was gekomen het 
niet. Misschien was ze blind. En doof. Misschien kwam er een 
gigantische aardbeving en stortte de school in en gingen we alle-
maal dood. Er liep heus wel ergens een breuklijn onder Missouri.

Stamp. Stamp. Stamp. Onder de deur door zag ik twee afge-
trapte legerkistjes naar de test toe lopen, die perfect werd uit-
gelicht door een streep zon. In beeld verscheen een hand, met 
restjes groene lak op afgekloven nagels.

‘Halló hé.’
Wie was het? Wie stond daar met mijn ondergeplaste toe-

komst in haar hand? Ik gluurde door de kier tussen de deur en 
de deurpost. Zwart oversized T-shirt. Een iets te kleine skinny 
met scheuren. Flets turquoise haar met zwarte uitgroei dat in 
geen dagen een borstel had gezien.

Nee. Zo wreed konden de schoolgoden nooit zijn. Bailey But-
ler. Jeff erson Highs hoogsteigen zwarte gat van woede en duister-
nis. Als je haar in de gang gedag zei, stak ze haar middelvinger 
naar je op. Kon je nagaan wat ze deed als je in de pauze bij haar 
wilde gaan zitten. Ze had in de kantine een hele tafel voor zichzelf 
omdat ze letterlijk blaft e naar mensen die wilden aanschuiven. 
Toen de quarterback van het footballteam iets had gezegd wat 
haar niet aanstond, had ze een zakmes gekocht en zijn naam erin 
laten graveren. Dat gerucht ging in elk geval. Ze was chagrijnig. 
Ze was cynisch. Ze was extreem onaangenaam gezelschap. Ze 
was ook ooit mijn beste vriendin geweest.

Bailey hield de test onder haar neus. ‘Nog vers.’ Ze liet haar 
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blik door de ruimte gaan en zag mijn witte Adidas Superstars 
onder de deur uit piepen. ‘Ah, dit wordt lachen.’

Zou ze horen dat ik het was? We hadden elkaar bijna vier jaar 
niet gesproken. Voor de zekerheid zette ik een zo zwaar mogelijke 
stem op. ‘Uhm, als je die weer even onder de deur door zou willen 
schuiven, graag.’ Ik stak mijn hand uit en hoopte vurig dat ze in 
een genadige bui was.

Bailey lachte smalend. ‘Leuk geprobeerd. Maar ik weet vrij ze-
ker dat Batman niet zwanger kan raken.’ Door de kier zag ik haar 
heen en weer lopen, handen op haar rug, mondhoeken omhoog 
gekruld. Hoera. Ik kende die grijns. Het was de grijns die ik me 
voorstelde op het smoel van de katholieke priesters die verant-
woordelijk waren voor de Spaanse inquisitie.

‘Chloe McCourt?’ gokte ze. IJzig zwijgend zat ik op de wc. 
Ik was niet van plan dit spelletje mee te spelen. Ik zou gewoon 
wachten tot ze er genoeg van kreeg. Bailey kneep haar ogen tot 
spleetjes. ‘Nee. Calvin heeft  het uitgemaakt. En ze krijgt écht niet 
zo snel een nieuw vriendje nu ze midden op het schoolplein zijn 
footballkleren in de hens heeft  gestoken, hoe groot haar tieten 
ook zijn. Hm. Lastig dit. Ella Tran? Die is dom genoeg om haar 
mintjes voor de pil aan te zien.’

‘Hier met dat ding.’ Ik probeerde het dwingend te zeggen, 
maar het klonk toch vooral wanhopig.

Bailey bestudeerde mijn schoenen. ‘Dan hebben we natuurlijk 
ook nog langdurig lid van de Penis van de Maand Club, Olivia 
Blume…’

‘Nee!’ fl apte ik er verontwaardigd uit.
‘Oeeeh. Het oordelende type. Dat is een aanwijzing. Wie vindt 

zichzelf beter dan de rest?’ Ze tikte tegen haar kin. ‘Faith Bid-
well?’ Dit zou ze nooit opgeven. Ik moest er een eind aan maken 
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voor er nog iemand binnenkwam.
‘Stik. Niet verder vertellen. Mag ik hem nou terug?’ Ik wachtte 

met uitgestoken hand. Ik wist niet of ze mijn B-vertoning slikte, 
maar ze kwam in elk geval naar mijn hokje toe. Misschien begon 
het haar te vervelen. Ik kreeg weer een klein beetje hoop. Maar 
in plaats van zich te bukken om me de test aan te geven, greep ze 
zich met een sprong aan de bovenkant van de deur vast.

‘Krijg nou de tering!’
Ik gaf een gil. Hangend over de rand van de deur keek ze grijn-

zend op me neer.
‘Bailey! Ga weg!’ schreeuwde ik, woest wapperend met mijn 

hand.
‘Droom ik? Zo perfect kan het leven nooit zijn,’ kraaide Bailey.
Met een rood hoofd probeerde ik mijn onderbroek en jeans op 

te hijsen zonder mezelf bloot te stellen aan Baileys lachende ogen.
‘Mag ik even?’ Nijdig keek ik naar haar op.
Verrassend genoeg liet ze zich zonder protest zakken. Met 

mijn kleren weer aan gooide ik de deur open. Ze stond me op 
te wachten.

‘Veronica Clarke, hoe is het mógelijk,’ zei ze terwijl ze haar 
telefoon uit haar kontzak haalde. ‘Wacht even. Dit wil ik nooit 
meer vergeten.’ 

‘Heb het lef niet…’
Ze maakte een foto en bekeek glimlachend het resultaat. ‘Zo 

zal ik je me altijd herinneren.’ Ze keerde de telefoon naar me toe. 
Op de foto graaide ik naar de camera, met mijn mond open alsof 
ik gromde.

‘Niet online zetten!’ gilde ik voor ik er erg in had. Dat ontbrak 
er nog maar aan: totale vernedering via social media.

Bailey glimlachte liefdevol naar de foto voor ze de telefoon 
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weer in haar zak stopte. ‘Rustig maar. Deze is te bijzonder om 
te delen.’

‘Zijn we nu klaar? Je hebt je zin toch? Je hebt me voor schut ge-
zet. Je hebt me uitgelachen. Je hebt mijn dag nog rottiger gemaakt 
dan-ie al was. Wil je me dan nu alsjeblieft  die test teruggeven?’

Ze keek naar mijn uitgestoken hand en trok een wenkbrauw 
op. ‘Ik zie dat je je maagdenring nog omhebt. Is dat voor de show? 
Of is hier sprake van een onbevlekte ontvangenis?’ Als een speer 
trok ik mijn hand terug. Mijn wangen gloeiden. Typisch Bailey 
om precies díé details te vinden waarmee ze me op stang kon 
jagen. ‘Wauw. Jij bent echt het complete cliché.’

‘Ik ben geen cliché!’ sputterde ik.
‘Christelijk meisje, koningin van het gala, leerling van het jaar 

wordt zwanger – echt wel cliché.’
‘Ten eerste word ik misschíén leerling van het jaar, maar Han-

nah Ballard heeft  veel meer extra vakken gedaan dan ik. Mijn 
cijfergemiddelde is natuurlijk wel hoger en ik vind dat mijn vrij-
willigerswerk ook mee moet tellen…’

‘God, wat ben je toch een nerd…’
‘En ik was alleen maar genominéérd als koningin, dus hele-

maal geen cliché,’ besloot ik.
‘Je hebt gelijk. Ik neem alles terug. Mijn welgemeende excuses. 

Je bent het bíjna complete cliché.’
‘Ik weet dat het zo ongeveer onmogelijk is voor je, maar kun 

je misschien heel even géén bitch zijn?’
Bailey keek me licht verwonderd aan. ‘Nee. Waarom zou ik?’
Toen knapte er iets bij me. Nadat ik anderhalve week had lo-

pen piekeren, een zwangerschapstest van mijn zus had moeten 
gappen en de hele ochtend mijn plas had opgehouden, moest ik 
ook nog zien te dealen met Bailey die Bailey uithing? Wat ze altijd 
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zeggen over dat rode waas – dat klopt niet. Het is een wit waas dat 
je voor je ogen krijgt. Het was net alsof er een fl itser afging. Voor 
ik het wist dook ik naar de hand met de test. Bailey ontweek me 
nog net door een paar stappen achteruit te doen.

‘Jee, meid. Chil. Je krijgt hem pas terug als je iets zweert.’
‘Dat dacht je maar,’ snauwde ik toen ik voor de tweede keer op 

haar af sprong. Lachend om mijn treurige pogingen viel ze tegen 
een wasbak. Eindelijk kon ik haar arm grijpen. Met alle kracht 
die ik in me had probeerde ik haar vingers los te wrikken, maar 
opeens voelde ik iets kouds en scherps in mijn hals.

‘Chil, zei ik.’
Ik verstijfde. Voorzichtig draaide ik mijn ogen naar de spiegel. 

Bailey hield een hoekig, zwart plastic ding tegen mijn keel. Het 
duurde even voor ik beseft e wat het was, want ik kende ze alleen 
van politieseries. Het was een taser. Dat mens had een taser.

‘O mijn god. Hoe heb je die de school in gekregen? Daar kun 
je voor geschorst worden! En dat een maand voor de diploma-
uitreiking!’

Bailey snoof. ‘Logisch dat je meteen daaraan denkt als iemand 
met een taser op je af komt.’ Ik liet haar pols los. Ze liet de taser 
zakken en deed een stap achteruit. ‘Goed, waar waren we? O ja, 
ik weet het weer. Ik geef je de test terug als jij mij iets belangrijks 
zweert: dat je voortplantingsmaatje niet Kevin Decuziac was.’

Ik wilde kreunen, maar hield me in. Ze wist dat Kevin mijn 
vriend was. De hele school wist dat. Hij was de uitblinker van het 
voetbalelft al. Hij speelde in onze kerkband. Iedereen mocht hem, 
zelfs mijn ouders. Oké, zijn cijfers waren niet opzienbarend, maar 
zijn maff e gevoel voor humor maakte veel goed. En, het belang-
rijkste, hij was stapelgek op me. Alleen Bailey kon een probleem 
hebben met Kevin.



15

Toen ze mijn gezicht zag trok ze zogenaamd gechoqueerd haar 
neus op. ‘IIIIEEEEEEEWWWWW.’

‘Geen idee waarom je daar verbaasd over bent,’ mopperde ik 
verdedigend.

‘Weet ik veel, misschien hoop ik dat je dat geniale brein van je 
eens een keer gebruikt en het uitmaakt met die gast. Of dat hij 
sterft  aan ebola of zoiets. Rrgh! Rrgh! Rrgh!’ Ze klonk als een 
kat met een haarbal in z’n keel. ‘Dat je die slijmerige etterbak in 
je hebt gelaten!’ Ze boog zich kokhalzend voorover – en legde in 
haar enthousiasme de taser op de rand van de wasbak.

Ik pakte hem terwijl zij zogenaamd de hele vloer onderkotste. 
Ze deed er nog een paar oprispingen over voor ze merkte dat er 
een hoekig zwart ding op haar gericht was. Haar ogen werden 
een fractie groter, maar ze glimlachte.

‘Nou nou, ik ben onder de indruk.’
‘Geef hier,’ zei ik dreigend, zoals mijn vader als hij kwaad was 

wanneer mijn broertje met een van zijn gesigneerde honkballen 
speelde.

‘Doe dan.’
‘Wat?’ Verbaasd liet ik de taser een paar centimeter zakken.
Bailey kwam dichterbij, totaal niet bang voor het niet-dode-

lijke-maar-waarschijnlijk-evengoed-heel-pijnlijke wapen. ‘Ik heb 
hem nog nooit gebruikt. Ik ben wel benieuwd hoe het voelt.’

Opeens liep alle woede uit me weg. Bailey was nog precies 
hetzelfde. Nog steeds iemand die stomme dingen deed, zoals god 
weet hoeveel volt door zich heen laten jagen, alleen om te kunnen 
zeggen dat ze wist hoe het voelde. En ik ergerde me er nog steeds 
kapot aan.

‘Zou ik ervan gaan schuimbekken?’ vroeg ze zich hardop af.
‘Ik doe het heus niet.’
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Ze zuchtte teleurgesteld. ‘Was ik al bang voor.’
We keken elkaar aan zonder te weten hoe het nu verder moest.
‘Kom op, Bailey. We zijn vriendinnen.’ Dat had ik niet moeten 

zeggen. Om Baileys mond verscheen een cynisch trekje.
‘O ja?’
‘Ja… ik bedoel…’
‘Zijn we soms weer twaalf?’ Ze sperde zogenaamd verbaasd 

haar ogen open en keek naar haar borsten. ‘Hm. Ik heb een lekker 
paar dubbel D, dus dat lijkt me sterk.’ Gift ig keek ze me aan. ‘En 
dus: geen vriendinnen.’

Ze zou me die test nooit teruggeven. Daarom deed ik het enige 
wat ik kon verzinnen. Ik gooide de taser in de wasbak en legde 
mijn hand op de kraan. Een druppel water spatte op het zwarte 
plastic.

‘Geef me die test of de taser gaat in bad.’ Echte schrik trok over 
Baileys gezicht. Ik draaide de kraan een paar millimeter naar 
links. Nog een druppel, een dikkere deze keer. ‘Ik denk niet dat 
dit ding waterproof is.’

Ongewild deed ze een stap naar voren. ‘Niet doen. Mijn moe-
der vermoordt me. Het is haar favoriet, na de roze Glock. Ze is 
de laatste tijd heel erg bezig met zelfverdediging.’

Glimlachend hield ik mijn hand op. Met een zucht kletste Bai-
ley de test op mijn handpalm. Ik zakte bijna door mijn knieën 
van opluchting. Zonder Bailey nog een blik waardig te keuren 
vluchtte ik de dichtstbijzijnde wc in en deed de deur op slot.

‘Hè, toe nou,’ riep ze. ‘We waren toch besties? Wil je dit dan 
niet met me delen?’

Nee. Ik wilde dit niet met haar delen. Ik wilde dit niet, punt. En 
nu het zover was, durfde ik niet naar die stomme test te kijken.

Bailey begon een oud Hannah Montana-liedje te zingen. 
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‘You’re a true friend, you’re here till the end...’
Ik deed mijn best om haar te negeren, haalde een keer diep 

adem en keek. Twee roze streepjes.
Positief. De uitslag was positief.
Ik kreeg het ijskoud. Ik zag alles dubbel. Baileys lied veran-

derde in een gedempt gebrom. Twee dikke tranen vielen op het 
staafj e in mijn hand.

Het zingen stopte. Ik hoorde een bons, en toen ik opkeek bleek 
Bailey weer over de deur te hangen. Ik schaamde me niet eens 
voor het snot en de tranen die over mijn wangen stroomden. Dat 
was niet belangrijk. Het enige wat telde waren die twee streepjes.

‘Kut.’ Er klonk geen leedvermaak in door. Ze keek me zelfs 
een beetje meelevend aan. Om de een of andere reden moest ik 
daardoor nog harder huilen.

Toen ik een paar minuten later met vlekken in mijn gezicht, 
maar zonder tranen het hokje uitkwam, zat ze tot mijn verbazing 
op de rand van de wasbak op me te wachten. Haar voeten in de 
legerkistjes zwaaiden heen en weer.

‘Dat is balen.’
Ik wilde haar een vernietigende blik toewerpen, maar durfde 

haar niet eens aan te kijken. ‘Wil je het alsjeblieft  tegen niemand 
zeggen?’ Ik kreeg de woorden amper uit mijn strot. Het was een 
zielige poging waar ik zelf niet eens in geloofde. Want wie zou 
dit soort informatie voor zich houden? Ik kende mijn reputatie. 
Altijd negens en tienen. Volleybal op hoog niveau. Aanvoerder 
van de debatclub. Gave huid, mooi haar, lief neusje. Populair én 
waarschijnlijk op weg naar een briljante carrière. Dus al deden ze 
allemaal nog zo hard alsof ze dol op me waren, de meesten zagen 
me liever vandaag dan morgen op mijn bek gaan. Ik zag Hannah 
Ballards arrogante kop al voor me als ze hoorde dat zij valedicto-
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rian werd. Ik twijfelde er niet aan dat zwangerschap automatisch 
diskwalifi catie inhield. Wat superoneerlijk was. Alsof het invloed 
zou hebben op mijn cijfers of…

Baileys stem haalde me uit mijn paniekspiraal. ‘Jee. Wat je nu 
ook denkt, niet doen. Je kijkt alsof je moet poepen. Ik zeg het 
tegen niemand.’

‘Waarom niet?’ vroeg ik voor ik me kon bedenken.
Ze haalde haar schouders op. ‘Omdat er op deze school alleen 

maar klootzakken rondlopen.’

Zoem. Mijn telefoon trilde in mijn rugzak. Alweer. En alweer 
kreeg ik een knoop in mijn maag. Het lukte me niet te ontspan-
nen. Ik had het gevoel dat er in grote knipperende neonletters 
ZWANGER op mijn voorhoofd stond. Elke keer dat ik, lopend 
door de gangen, in een raam mijn spiegelbeeld zag, stelde ik me 
voor hoe het er over een paar maanden uit zou zien, met een buik 
die uitstak voorbij mijn voeten en mijn navel duidelijk zichtbaar 
onder mijn T-shirt. Ik wist niet of mijn misselijkheid een vroeg 
symptoom was of dat het van de zenuwen kwam. Maar dat was 
niet het ergste. Het ergste was de reden dat mijn telefoon elke 
drieënhalve minuut begon te trillen. Het ergste was Kevin.

Ik was er nog niet aan toe om het hem te vertellen. De hele 
dag had ik hem weten te ontlopen. Gelukkig zaten we nooit bij 
elkaar in de klas. En in de pauze had ik me verstopt in de biblio-
theek, waar hij volgens mij nog nooit een voet had gezet. Maar 
dat had geen eind gemaakt aan de berichtenstroom. Ik pakte 
mijn telefoon.

Kevin:  ⌚   ?
Kevin: ❤ ❤ ❤ ❤
Kevin: ?
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Kevin: ?
Kevin: 
Kevin: 
Kevin: 
Zuchtend stopte ik hem weer terug. Ik kon Kevin niet eeuwig 

uit de weg gaan. Maar wat moest ik zeggen? Hey schatje, ook al 
gebruiken we altijd een condoom en soms meer dan één, toch heb 
ik het voor elkaar gekregen om zwanger te raken. De nachtmerrie 
van elke jongen. Gelukkig ging school net uit. Over vijf minuten 
kwam mijn lift , en dan was dit een probleem voor de Ik van 
Morgen. Ik liet mijn blik over de parkeerplaats gaan, speurend 
naar de gedeukte Toyota Sienna van mevrouw Hennison. Zodra 
ik hem zag zou ik een olympisch sprintje trekken.

Opeens legde iemand twee handen op mijn ogen en werd alles 
zwart. Ik gaf een gil.

‘Drie keer raden, schatje.’
Blijkbaar kwam er geen einde aan mijn pech. ‘Hoi Kevin.’ Hij 

haalde zijn handen weg en draaide me naar zich toe. Grijsblauwe 
ogen, haar dat van nature een goddelijk golvende en krullende 
warboel was en een lach om van te smelten. Het was de lach 
waarmee hij zei dat hij zijn geluk niet op kon met mij. Bezorgd 
keek hij nu naar mijn gezicht.

‘Hé. Heb ik je laten schrikken?’
‘Nee. Nou ja, een beetje.’
Hij wreef over mijn armen. ‘Is alles goed?’ Hij zocht in mijn 

ogen. Ik keek van hem weg, want ik wist zeker dat ze mijn geheim 
zouden verraden. ‘Je gaf geen antwoord op mijn berichten.’

‘Sorry. Ik… eh… was bezig.’ Voor Kevin verder kon vragen 
sloeg een langslopende vriend hem op zijn rug.

‘Zie je bij Conner?’
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‘Echt wel,’ verzekerde Kevin hem met een elleboogstoot, waar-
na hij zich weer naar mij toe draaide. ‘Had ik al gezegd dat Con-
ner naar de University of Florida mag? Quinn gaat naar Arizona 
State. Hudson gaat bij de marine. Iedereen vertrekt, man.’

‘Vertel mij wat. Gekkenhuis.’
Zijn blik gleed omlaag. Even zag ik irritatie in zijn ogen. ‘Wil 

je het er soms inwrijven?’ vroeg hij. Ik keek hem verbaasd aan, 
maar toen bedacht ik dat ik mijn nieuwe Brown-hoody aanhad.

‘Nee. Cadeautje van mijn ouders. Ze vinden het helemaal ge-
weldig.’

Hij speelde wat met mijn rits en grijnsde. ‘Je kunt altijd nog 
zakken. Dan kunnen we samen naar Missouri State.’ Nu raak-
te ík geïrriteerd. Hier hadden we het al zo vaak over gehad. Ik 
wurmde me los.

‘Niet weer hè…’
‘Ah, kom op. Ik plaag je maar.’ Pruilend haalde hij me weer 

naar zich toe. ‘Wat is er vandaag met je?’
‘Niets.’ Ik kon het niet zeggen. De parkeerplaats, met de hele 

school om ons heen en meneer Contreras die verderop het ver-
keer stond te regelen, was niet de juiste plek voor dit soort nieuws. 
Al had ik geen idee wat dan wel de juiste plek zou zijn.

‘Serieus, het was maar een geintje. Je weet dat ik net zo makke-
lijk elk weekend naar Rhode Island rij om je op te zoeken.’

‘Dat weet ik.’
‘Ik hou van mijn sexy Ivy League Lady,’ zei hij met een speelse 

grijns. Zijn charme was moeilijk te weerstaan. Mijn hart brak. Ik 
zou alles verpesten.

‘Ik hou ook van jou,’ zei ik, maar ik hoorde zelf hoe vlak het 
klonk.

Hij keek me onderzoekend aan. ‘Weet je het zeker?’



21

‘Ja.’ Ik legde zoveel mogelijk overtuiging in het woord, in de 
hoop dat hij het zich later zou herinneren.

Kevin grijnsde tevreden. ‘Daar gaat het maar om.’
Dat hoopte ik ook. Tegelijk betwijfelde ik het. Hij kuste me, 

maar toen zijn mond de mijne vond bleef het vertrouwde acht-
baangevoel, die spannende golf van sensaties uit. Het was maar 
gewoon een rommelzooi van lippen, tanden en tongen. Ik was 
er te zenuwachtig voor. Als ik mijn ogen dichtdeed zag ik alleen 
die twee roze streepjes.

‘Ronnie! Doe niet zo ranzig en stap in!’ De stem van Emily 
galmde over het plein. Ik bevrijdde me uit Kevins armen en rende 
weg.

Een sliert megastores en fastfoodrestaurants trok langs het 
smoezelige raampje van mevrouw Hennisons auto. Emily, Joce-
lyn en Kaylee, al vier jaar mijn beste vriendinnen, waren druk 
met hun telefoons. We gingen allemaal naar dezelfde kerk, en 
mevrouw Hennison bracht ons al naar school sinds de tweede 
week van de derde klas, toen Joey Mitchell in de bus zijn piemel 
uit zijn broek had gehaald en ermee naar Jocelyn had gezwaaid. 
Joey was korte tijd later naar de militaire academie gestuurd, 
maar het kwaad was al geschied. Onze ouders hadden collectief 
besloten dat de auto het enige veilige alternatief was.

En zo was ons groepje ontstaan. Ik had wel een rijbewijs, maar 
geen auto, en de keren dat ik de auto van mijn ouders had mo-
gen lenen waren op één hand te tellen. Dit, in combinatie met 
verdiepingsklassen, de academische tienkamp, het debatteam en 
de schoolkrant, had ons sociale leven om zeep moeten helpen, 
maar omdat Kevin mijn vriendje was, waren we welkom op alle 
feestjes. We waren niet de coolste personen van de school, maar 
iedereen kende ons. En nu waren we allemaal aangenomen op 
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goede universiteiten en konden we ons saaie stadje binnenkort 
vaarwel zeggen. Als we tenminste ons eindexamen haalden. En 
als ik niet… mijn gedachten deinsden terug voor de waarheid – 
een waarheid die ik toch echt onder ogen zou moeten zien als ik 
het me in het najaar gemakkelijk wilde maken in een studenten-
huis aan de oostkust.

Kaylee keek op van haar telefoon. ‘Geregeld. Mijn vader gaat 
een andere keer vissen.’

Jocelyn grijnsde. ‘Hoe heb je hem zover gekregen? Puppy-ogen? 
Trillend lipje?’

‘Feiten. Ik zei dat we elk jaar nog naar het huisje zijn geweest 
om te blokken voor de eindtoets, en dat dit de laatste keer zou 
zijn en de baars dus maar even moest wachten. Toen begon ik te 
huilen.’ De anderen lachten.

Blokweekend. Dat was ik helemaal vergeten. Elk jaar zaten 
we voor de eindtoets van vrijdagavond tot zondagochtend in het 
vishuisje van Kaylees vader om te leren. In het begin was een van 
de moeders meegegaan, maar vorig jaar hadden we voor het eerst 
alleen gemogen. Jocelyns ouders hadden haar hun auto geleend. 
Wat waarschijnlijk niet de verstandigste beslissing van hun leven 
was. Ze kon amper in haar eigen rijstrook blijven. En linksaf 
slaan vond ze eng. Maar we waren heelhuids aangekomen. We 
hadden onze aantekeningen doorgenomen, te veel cola gedron-
ken en romantische slijmfi lms gekeken. Het was waanzinnig. 
Emily stootte me aan.

‘Ga je het wel redden, denk je?’
Ik keek haar verschrikt aan. Hoe wist ze het? Keek ik anders 

uit mijn ogen? Was ik nu al dikker?
‘Twee hele nachten zonder Kevin,’ zei ze. Ik ontspande me. Ik 

was de enige van ons groepje met een vriendje, en ze plaagden 
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me er altijd mee. Maar ik was ook hun enige directe toegang tot 
seksinfo, dus dat plagen ging nooit te ver.

‘Je mag hem ook best meenemen,’ zei Kaylee onschuldig.
‘Ja, hoe denk je eigenlijk over polyamorie?’ vroeg Emily.
‘Hij kan ons vast helpen ontspannen tussen het studeren door.’ 

Jocelyn liet grijnzend haar wenkbrauwen op en neer gaan.
‘MEIDEN!’ waarschuwde mevrouw Hennison, waardoor ze 

met z’n drieën de slappe lach kregen.
Een fel getoeter maakte ons aan het schrikken. Ik keek naar 

buiten. Het was Bailey. Met haar ene arm uit het raampje van 
haar aft andse Toyota zwaaide ze loom naar me. Emily trok haar 
neus op.

‘Blèh. Wat wil onze toekomstige Walmart-begroeter van ons?’
‘Daar rijdt de reden dat ik dat huisje niet uitga voor ik al mijn 

wiskundeaantekeningen in mijn hoofd heb gestampt,’ zei Kaylee, 
die alvast haar boek uit haar tas haalde. ‘Zo wil ik echt niet ein-
digen.’

‘Jullie waren vroeger toch vriendinnen of zo?’ vroeg Jocelyn 
aan mij.

Emily zette grote ogen op. ‘Helemaal vergeten! Is ze vorig jaar 
niet gearresteerd, op die excursie naar het Laura Ingalls Wilder 
Museum?’

‘Ik hoorde dat ze haar naam in een wagen had gekrast,’ zei 
Kaylee.

‘Nee, ze had een mutsje gestolen,’ wist Emily.
‘Nou en? Jullie waren vriendinnen, toch? Ik weet nog dat ze 

een keer op je verjaardag was,’ hield Jocelyn vol. Ik voelde de ogen 
van mijn vriendinnen op me gericht. Ze wachtten op antwoord.

‘Ik moest haar uitnodigen van mijn moeder. Zo dik waren we 
niet. Ze is namelijk knettergek,’ zei ik terwijl ik mijn wijsvinger 
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rondjes liet draaien bij mijn oor. De anderen lachten, maar ik 
had meteen spijt van mijn woorden. Er was geen enkele reden 
om niet de waarheid te vertellen. Het zou mijn vriendinnen niets 
uitmaken. Dus waarom zei ik het dan?

Tien minuten later sleepte ik me over het gebarsten asfalt van 
de oprit naar onze voordeur. Mijn vader was al thuis. Daar stond 
zijn Ford, de bumper volgeplakt met ‘Mijn kind is een topper op 
Jeff erson High’-stickers.

Ik duwde de piepende voordeur voorzichtig open en liep op 
mijn tenen de trap op. In mijn kamer checkte ik op mijn laptop 
snel alle social media die ik maar kon bedenken, op zoek naar 
Baileys profi el. Maar ze was kennelijk echt een rebel. Ik vond al-
leen een oude Facebook-pagina, en het enige wat erop stond was 
een foto van Bailey met opgestoken middelvinger. Ik zuchtte en 
voelde iets van de spanning in mijn buik wegzakken.

Toen typte ik met trillende vingers het woord dat al in mijn 
hoofd zat sinds dat tweede roze streepje was verschenen.

Abortuskliniek.

De zon was ondergegaan en het enige licht kwam van mijn lap-
topscherm, dat een spookachtige blauwe gloed op mijn handen 
wierp. Ik was de uitputting nabij. Het intikken van dat woord was 
het makkelijkste deel van het proces geweest. De afgelopen uren 
had ik me een weg gebaand door bergen achterhaalde informatie 
en misleidende websites. Maar eindelijk had ik mijn antwoord 
gevonden.

Twee uur verderop zat een kliniek. Dit was mijn redding.
Ik zag weer een toekomst voor me. Een kamergenoot op Brown. 

Late studieavonden in de bibliotheek. Discussies met docenten. 
Een stage. Een diploma. Een carrière in een grote stad. Een ap-
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partementje in het centrum. Dure schoenen. Een vergaderzaal 
vol mensen die naar me luisterden terwijl ik de meeting voorzat. 
Een drankje na het werk. Mijn eigen Netfl ix-account. Maar mijn 
telefoon lag onaangeroerd naast me. Om de een of andere reden 
lukte het me niet het nummer in te toetsen. Hoe zou het afl open 
als ik niet belde?

Een baby huilde. Geschrokken schoof ik bij mijn laptop van-
daan.

‘Ronnie, kom eten. Je zus is er,’ riep mijn moeder. Ik klapte de 
laptop dicht en rende naar beneden.

Ik ging aan tafel naast mijn vader zitten, recht onder het tegel-
tje waarop God werd gevraagd of hij dit zooitje ongeregeld wilde 
zegenen, de plek waar ik al zat zolang ik me kon herinneren. 
Het streepjeskussen op de oude eiken keukenstoel zat onder de 
vlekken en was zo dun dat je net zo goed meteen op het hout kon 
gaan zitten. Het rook hier naar de duizenden maaltijden die er in 
de loop van de jaren waren opgediend. De geur van kip en kaas 
troostte me maar een heel klein beetje, vooral omdat het aantal 
decibellen ergens tussen rockconcert en startbaan in lag.

Mijn broertje Ethan was druk met de telefoon van mijn vader, 
waaruit het geluid van keiharde explosies knalde. Mijn vijf maan-
den oude nichtje krijste terwijl Melissa, mijn zus, een fl esje in 
haar mond probeerde te proppen. Naast haar zat mijn neefj e van 
twee goudviszoutjes op de grond te gooien en ‘Waar is Nemo? 
Waar is Nemo?’ te gillen. Mijn zwager rende achter Logan, hun 
oudste, aan en smeekte hem te gaan zitten. Logan had een soort 
robot die licht gaf en lasergeluiden maakte. Midden in de chaos 
dronk mijn vader rustig zijn biertje.

Mijn moeder kwam vrolijk lachend binnen met een romige 
pasta-kipschotel.
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‘Zullen we dankzeggen?’
Nadat mijn zwager Logan had gedwongen te gaan zitten door 

te dreigen meneer Roboto van hem af te pakken, gaf de hele kring 
elkaar een hand. Mijn vader pakte de mijne stevig vast. Die van 
hem was groot en ruw en vertrouwd.

‘Heer,’ begon mijn moeder, ‘dank U voor deze maaltijd…’
‘Logan! Op je stoel!’ krijste Melissa. Mijn neefj e had zich onder 

de tafel laten glijden. Ik voelde dat hij met de veters van mijn 
schoenen zat te spelen.

‘En dank U, Heer,’ vervolgde mijn moeder onverstoorbaar, 
‘dat U onze dochter Veronica heeft  gezegend met een plekje op 
Brown. De eerste in onze familie die gaat studeren.’ Mijn vader 
kneep in mijn hand. Zijn ogen gleden naar de mijne, zijn lippen 
krulden zich tot een klein lachje.

‘Logan! Nu! Een! Twee!’ riep mijn zus.
Mijn moeder greep met een gil naar haar been. ‘Logan, niet 

bijten. Dat is niet aardig.’
‘Geef hem gewoon een schop,’ mompelde mijn vader, maar ik 

denk dat ik de enige was die het hoorde.
‘Pete! Doe er iets aan!’ snauwde mijn zus. De baby koos precies 

dat moment uit om haar kleertjes onder te spugen. Mijn vader 
schoot in de lach en deed alsof hij moest hoesten.

‘Amen,’ besloot mijn moeder, en ze stak een opscheplepel in 
de schaal. ‘Wie eerst?’

Het eten zelf verliep redelijk; Logan gooide maar een heel klein 
beetje pasta tegen de muur. We zaten aan het ijs toen mijn zus 
opstond en haar keel schraapte.

‘We hebben een kleine mededeling voor jullie.’
‘Je gaat je verpleegkunde-opleiding afmaken?’ vroeg ik.
Mijn zus giechelde. ‘Nee,’ zei ze met een blije lach. ‘We zijn 
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zwanger!’ Mijn moeder sprong met een oorverdovende vreugde-
kreet op van haar stoel. Mijn vader slaakte een lange, diepe zucht 
en leek een beetje verder onderuit te zakken. Ik zag zijn blik naar 
mijn hand gaan, alsof hij zich ervan wilde verzekeren dat ik mijn 
maagdenring nog om had voor hij een lach op zijn gezicht plakte 
en er een joviaal ‘gefeliciteerd’ uit gooide.

Ik draaide aan de ring, voelde de vertrouwde groeven en krul-
len. Het was mijn vaders idee geweest. Ik had meteen toegehapt 
en op mijn twaalfde voor onze hele kerk gretig de geloft e afgelegd. 
Die zei me op dat moment niets, maar het was een kans om mijn 
vader te laten zien dat ik beter was dan mijn zus.

Het was niet de bedoeling geweest, natuurlijk, maar ik had 
hun discussie gehoord. We woonden in een klein huis met dunne 
muren. Melissa, die nu zo graag de toegewijde moeder speelde, 
was een beetje sneller aan kinderen begonnen dan mijn familie 
lief was. Toen ze die avond huilend voor mijn ouders stond, ken-
de ze Pete pas een paar weken en was ze net aan haar opleiding 
begonnen.

Mijn vader was niet tekeergegaan. Dat liet hij aan mijn moeder 
over. Nee, mijn vader was kalm, maar onverzettelijk. Wat hem 
betrof was mijn zus nu moeder en waren haar behoeft en voort-
aan ondergeschikt aan die van haar kinderen. Voor hem en mijn 
moeder was het tenslotte net zo.

Elk argument dat Melissa had aangedragen was door mijn va-
der beantwoord met liefde. Met troost. Hij beloofde hulp. Geld, 
oppassen, wat ze maar nodig hadden. Uiteindelijk smeekte hij 
haar met van tranen verstikte stem. Aan het eind van die week 
was mijn zus gelukkig verloofd en waren alle andere plannen die 
ze mocht hebben gehad vergeten. Welke dromen zijn bestand 
tegen zoveel liefde?
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Die van mij niet, dat wist ik zeker.
Melissa’s totale gebrek aan opvoedskills had mijn vader na-

tuurlijk niet zien aankomen.
Ik voelde iets aan mijn broekspijp en keek omlaag. Logan zat 

grijnzend onder de tafel, met een worteltje half in zijn ene neus-
gat. Mijn stoelpoten krasten over de vloer toen ik opstond.

‘Mag ik van tafel?’
Vijf minuten later zat ik met mijn laptop op schoot en mijn 

telefoon in mijn hand in mijn kast. De galajurken van mijn 
schoolcarrière omhulden me als een cocon. Fijn kant kietelde 
aan mijn wang, glad satijn streek zacht langs mijn arm. Vaag 
rook ik nog parfum en haarlak. Ik snoof de geur op en probeerde 
mijn bonkende hart tot rust te brengen. Mijn hoop was dat de 
kast een extra geluidsbarrière zou vormen bij het telefoontje dat 
ik zo moest plegen. Ik toetste het laatste cijfer in en bracht de tele-
foon naar mijn oor. Tot mijn opluchting kreeg ik een keuzemenu. 
Misschien hoefde ik niet eens met iemand te praten. Ik koos het 
juiste nummer en wachtte.

‘Planned Parenthood. Wat kan ik voor u doen?’ Mijn adem 
stokte in mijn keel. De woorden wilden niet komen. ‘Hallo?’ zei 
de persoon aan de andere kant van de lijn.

‘Hallo, ik… eh… moet een afspraak maken.’ Het kwam er zo 
klein uit dat ik ervan in elkaar kromp.

‘En waar gaat het over?’
Ik kneep mijn ogen stijf dicht, alsof ik dan niet zou hoeven 

horen wat ik te zeggen had. ‘Ik moet…’ Maar ik kon het niet. 
Als ik het hardop uitsprak, werd het werkelijkheid. ‘Ik ben bezig 
met een werkstuk over abortus en ik… eh… wil graag een dokter 
spreken.’

Aan de andere kant bleef het stil. Het leek een eeuwigheid te 
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duren, maar het kon niet langer zijn dan een paar tellen. In die 
paar tellen voelde ik de schaamte en de angst die ik zo diep had 
weggestopt in me omhoog komen, klaar om zich met geweld een 
weg naar buiten te banen. Maar voordat ik in snikken kon uit-
barsten zei de telefoniste gelukkig weer iets.

‘Hoe oud ben je, lieverd?’
‘Zeventien.’ Weer viel er een stilte. Nu duurde het langer.
‘Je kunt voor je “werkstuk” een afspraak krijgen met een dok-

ter, maar als je nog geen achttien bent, heb je in Missouri toe-
stemming nodig van een van je ouders. Gaat dat lukken, denk je?’ 
Een hele tijd zat ik doodstil in mijn cocon van lovertjes en satijn, 
mijn adem hoog en snel terwijl er binnen in mij iets kapotging.

‘Nee. Ik denk niet dat dat lukt. Is er nog een andere… eh… 
manier om…’

‘Je kunt een verzoekschrift  indienen bij de rechtbank, maar 
dat kost veel tijd. En daar heb je waarschijnlijk een advocaat voor 
nodig.’ Het kwam er heel hulpvaardig uit, maar ik kreeg het idee 
dat ze dit gesprek vaker had gevoerd en precies wist hoe lachwek-
kend haar suggestie was.

‘O. Oké. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Zo belangrijk is dat 
werkstuk niet. Eh… bedankt voor uw hulp.’ Mijn vinger ging al 
naar de rode knop toen de telefoniste weer iets zei.

‘Er zijn plaatsen waar je geen toestemming van je ouders nodig 
hebt voor een… werkstuk.’ Mijn vinger zweefde boven de knop.

‘Ja?’
‘Ja. Waar woon je?’
‘Columbia.’
Het bleef even stil, toen zei ze: ‘Dan is de dichtstbijzijnde plaats 

voor jou waarschijnlijk Albuquerque.’
‘Is er een Albuquerque in Missouri?’ vroeg ik verbaasd.
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‘Nee.’
‘O.’ Ik kuchte nerveus. ‘Hoe ver is dat ongeveer van Columbia?’
‘Vijft ienhonderdnegentig kilometer.’

Kevin: Drie dagen zonder jou. Weet niet of ik t overleef 
Ik kreeg Kevins bericht terwijl ik bekeek hoe ik van mijn 

huis bij de kliniek in Albuquerque moest komen. De vrouw van 
Planned Parenthood had gelijk gehad. Het was de dichtstbijzijnde 
plek. Zestienhonderd kilometer verderop maar. Ik bestudeerde 
de route al sinds ik haar in mijn kast had bedankt voor de hulp. 
Ik kon kiezen tussen een iets kortere route en een langere, maar 
snellere. In de auto naar school had ik amper een woord gezegd 
en de anderen maar laten praten over de precieze volgorde van 
de Ryan Gosling-fi lmmarathon voor ons blokweekend. Intussen 
had ik uitgerekend wat de tolwegen op de verschillende routes 
kostten. Onder gym was ik twee keer naar de wc gegaan om even-
tueel geplande wegwerkzaamheden op te zoeken. En zelfs onder 
natuurkunde had ik nog snel even mijn berekeningen gecheckt. 
Toen had ik mijn antwoord. Het was niet de kortste route, maar 
alle variabelen in overweging genomen was het wel de snelste, 
en hij stond in mijn geheugen gegrift . Nu was het pauze, ik had 
mijn eten niet aangeraakt, maar ik kon mijn telefoon nog steeds 
niet wegleggen.

Kevin: 
Kevin: 
Kevin: 
Vóór dat telefoontje met Planned Parenthood wist ik zo net 

nog niet of ik het Kevin wel zou vertellen. Als niemand het wist, 
zou het net zijn alsof het niet echt was gebeurd. Dan kon ik ge-
woon mezelf blijven. Veronica. Het meisje dat alleen maar hoge 
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cijfers haalde en nooit per ongeluk zwanger zou raken. Maar nu 
had ik vervoer nodig. En niet zomaar naar de stad. Het was een 
rit van veertien uur, stops niet meegerekend, door verschillende 
staten. En weer veertien uur terug, natuurlijk. Kevin was de lo-
gische kandidaat. Hij was mijn vriend. Hij hield van me. Hij was 
de helft  van de reden dat dit überhaupt nodig was. En hij moest 
de helft  betalen, want het was veel duurder dan ik had gedacht. 
Ik moest het hem wel vertellen. Ik fl anste een plan in elkaar. Het 
perfecte alibi had ik al: blokweekend. Tweeënzeventig uur zonder 
mijn ouders in de buurt. Tegen mijn vriendinnen kon ik zeggen 
dat ik een romantisch weekendje alleen met Kevin wilde. Dat 
zouden ze begrijpen. Waarschijnlijk verwachtten ze het al half. 
En intussen zouden Kevin en ik door vier staten jakkeren op weg 
naar een abortuskliniek.

Met trillende vingers tikte ik In plaats van blokweekend drie 
dagen met jou? Ik haalde diep adem, maar voor ik kon uitbla-
zen…

Kevin:  geintje. Zeker? Ik weet hoe leuk je t 
vindt blokweekend met de meiden.
Ik zuchtte. Wat zou hij teleurgesteld zijn als hij hoorde waar 

het echt om ging.
Ik: Zeker ❤
De meiden hadden intussen al wel hier moeten zijn. Ik liet 

mijn blik door de kantine gaan. In de verste, donkerste hoek van 
de ruimte viel kletterend een dienblad op de grond. Een groepje 
brugklassers maakte zich uit de voeten. Bailey blaft e luid naar de 
vluchtende jongens. Het was een opluchting om te zien dat ze ge-
woon haar vertrouwde lonerding deed; ze amuseerde de kantine 
tenminste niet met verhalen over mijn zwangerschap.

‘Ronnie! O mijn god!’ Ik keek om. Emily, Jocelyn en Kaylee 
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slalomden tussen de tafels door mijn kant op. Hun ogen glom-
men van opwinding.

‘Heb je het gehoord?’
‘Geloof jij het?’
‘Ga je al dood?’
Ze vuurden hun vragen zo snel op me af dat ik geen tijd kreeg 

om antwoord te geven.
‘Wat gehoord?’ vroeg ik een beetje angstig. Ze wisten het vast 

niet, hield ik mezelf voor, anders zouden ze niet zo blij staan te 
springen. Daar ging ik tenminste van uit.

Emily was door het dolle heen. ‘Hannah Ballard is betrapt toen 
ze Adderall verkocht aan een stel vijfdeklassers,’ piepte ze met 
een stem die een octaaf hoger was dan normaal. Ze kwamen met 
z’n drieën om me heen staan, popelend om me het hele verhaal 
te vertellen.

‘Ze beweerde dat het de eerste keer was dat ze zoiets deed…’
‘… door de druk van het examen of weet ik veel…’
‘Maar hallo, ze handelt natuurlijk al jaren in dat spul…’
‘Dus nu vliegt ze van school…’
‘En haar ouders sturen haar naar een kliniek…’
‘En daarom…’
‘Ben jij straks valedictorian!’ besloot Kaylee triomfantelijk. 

Uitgelaten hupten ze op en neer. Hun vreugdekreten galmden 
door de kantine. Ik forceerde een glimlach, maar het nieuws gaf 
me een hol gevoel vanbinnen. Terwijl zij dansten, keek ik om me 
heen. Bailey hield ons vanuit haar hoekje in de gaten. Toen onze 
ogen elkaar vonden, werd haar grijns breder. Ze klopte op haar 
buik. Vlug wendde ik mijn blik weer af.

‘Misschien had ze echt last van de druk,’ zei ik. De anderen 
stopten met dansen en keken me aan alsof ik Chinees sprak. Of 
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nee, niet Chinees. Ik had een jaar Mandarijn gehad. Ze gaapten 
me aan alsof ik Fins sprak.

‘We hebben allemaal last van de druk,’ zei Kaylee.
‘Maar stel dat het echt één keer een foutje was? Dat ze in een 

impuls iets doms heeft  gedaan? Misschien was ze het zat om altijd 
maar perfect te zijn. Ze doet één keer iets verkeerd en meteen 
is haar hele leven verpest?’ zei ik met een paniekerige klank in 
mijn stem. Mijn vriendinnen keken me verbijsterd aan. Ik dwong 
mezelf tot kalmte. ‘Het lijkt me gewoon niet helemaal eerlijk,’ 
besloot ik laf. Even bleef het stil.

‘Ronnie…’ begon Emily toen.
‘Je bent veel te aardig,’ zei Jocelyn.
‘Ja, kun je je niet even verlagen tot het niveau van gewone men-

sen en lekker leedvermaak hebben?’ voegde Kaylee eraan toe.
Jocelyn gaf haar zonder te kijken een high fi ve. ‘Fijne allite-

ratie.’
Ik glimlachte fl auw.
‘Is er iets?’ vroeg Emily, en mijn maag kromp ineen.
‘Nee. Nee, wat zou er moeten zijn?’
‘Kom op, dit heb je altijd zo graag gewild, en nu kan er alleen 

een verdrietig lachje af? Er is iets. Vertel.’ Ik keek mijn vriendin-
nen aan. Misschien kon ik het ze inderdaad best vertellen. Maar 
toen dacht ik aan Hannah Ballard en die opgetogen gezichten toen 
ze met het nieuws kwamen. Zouden ze straks net zo verlekkerd 
uit hun ogen kijken als ze het over mij hadden? Want als ík geen 
valedictorian werd, zou het waarschijnlijk een van hen worden.

‘Het… is Kevin. Hij wil dat ik jullie laat stikken om dit week-
end met hem ergens heen te gaan,’ zei ik uiteindelijk. Ze hoefden 
niet te weten dat ik hem op het idee had gebracht. Meteen ont-
spanden ze zich.
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‘Godzijdank.’
‘Ik dacht dat er iets ergs was.’
‘Ja, dat je een hersentumor had of zo.’
‘Of dat je toch geen beurs kreeg.’
‘Of dat je zwanger was.’ Ze lagen dubbel van het lachen, en ook 

al was ik verstijfd van schrik, ik dwong mezelf om mee te doen.
‘Ha, ha. Echt niet. Ik kom niet meer bij,’ riep ik. Uit mijn oog-

hoeken zag ik Bailey aankomen. Mensen stoven als dorre blaadjes 
voor haar voeten weg. Kwam ze naar ons toe? Ik hield mijn adem 
in. Maar ze stampte langs zonder te stoppen.

Emily sloeg een arm om me heen en drukte me tegen zich aan. 
‘We wisten wel dat je ertussenuit zou knijpen.’

‘Ja, zo’n kans kun je niet laten lopen.’
‘Dus jullie zijn niet boos?’ vroeg ik.
‘Natuurlijk niet; als wij zo’n vriendje hadden zouden we er ook 

zoveel mogelijk op gaan.’
‘Serieus. Wat doet hij met z’n haar dat het zo golft ?’
Jocelyn keek over mijn schouder. ‘Sst! Daar heb je hem!’ zei 

ze quasi fl uisterend. Ik draaide me om – en stond bijna neus aan 
neus met mijn vriend. Hij was zo dichtbij dat ik de pindakaas-
lucht die uit zijn mond kwam, kon ruiken. Ik deinsde achteruit.

‘Ah, schatje. Sorry. Laat ik je alweer schrikken. Ik lijk wel een 
slecht cijfer.’ Kermend stak hij zijn handen uit, alsof hij het mon-
ster van Frankenstein was. ‘Arrrrg. Ik ben een zesje.’

De meiden lagen dubbel om zijn suff e grap. Ik lachte mee, 
maar stiekem baalde ik van zijn eeuwige geintjes over mijn cijfers. 
Kevin liet zich argeloos naast me op een stoel vallen en haalde 
een pak Twizzlers tevoorschijn. ‘Iemand?’ De anderen namen 
giechelend een twist. Hij sloeg zijn arm om me heen. ‘Heb je het 
al gezegd?’
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‘We staan aan jullie kant, bro,’ zei Emily met een uitdagende 
knipoog. Hij gunde haar een loom lachje. Ze viel bijna in zwijm, 
maar Kevin richtte zijn aandacht alweer op mij.

‘Oké, check dit. Aangezien je je weekend voor mij laat schieten 
wil ik er iets bijzonders van maken. Lekker eten. Een kamer in 
de Knights Inn. Chocola. Hottub.’ Met zijn handen beeldde hij 
een explosie uit. ‘Boem.’

‘Volgens mij ovuleerde ik nu net,’ verzuchtte Jocelyn.
‘Uhm… misschien kunnen we gewoon kijken hoe het loopt?’ 

piepte ik, en ik deed hard mijn best om niet aan ons komende 
gesprek te denken. 

‘Improviseren. Moet lukken.’ Hij beet een stuk van een twist. 
‘Dit wordt een weekend om nooit te vergeten.’

En daar had hij gelijk in.


