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‘Jij bent vroeg,’ merkte mama op. ‘Was het niet druk?’ Ze hield de 

achterdeur voor me open terwijl ik mijn fiets in de schuur zette.

‘Het was gigantisch druk, maar ik mocht iets eerder weg van 

Carlo,’ zei ik. Ik liep achter haar aan de bijkeuken in en trok mijn 

natte jas uit. Daarna schonk ik een glas cola in en liep naar de woon-

kamer.

Mama ging op de bank zitten. Ze staarde naar de televisie. Ik her-

kende die blik goed. Sinds papa weg was, zag ik haar vaak zo. 

Ik plofte naast haar neer. ‘Waar kijk je naar?’ vroeg ik. 

‘Eh… geen idee,’ zei ze. ‘Net was er nog journaal.’

Even was het stil en ik wist welke vraag er ging komen.

‘Heb jij nog wat van papa gehoord?’

Ineens herinnerde ik me dat het minstens een week geleden was 

dat hij me een berichtje had gestuurd. Hij zat nog steeds op antwoord 

te wachten.

Ik zuchtte. ‘Een week geleden ongeveer via de app. Maar laat het 

los, mam. Hij wilde een ander leven en dat heeft hij nu. Lekker laten 

gaan.’ Ze zweeg en meteen had ik spijt van mijn woorden. Snel gaf ik 
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haar een kus op haar wang. ‘Sorry, maar ik vind het vreselijk als je 

verdrietig bent.’

‘Jij mist hem toch ook, Amy?’ vroeg ze.

Ik schudde mijn hoofd. ‘Ik mis alleen mensen van wie ik hou.’

‘Maar ik zou het zo fijn vinden als jullie contact wat beter wordt. 

Hij is tenslotte wel je vader.’

‘Jouw contact met hem is toch ook niet goed?’

‘Nou, hij belt de laatste tijd wel steeds vaker.’

‘En dat vind je fijn, na alles wat hij je heeft aangedaan?’

‘Ik wil dat alles vreedzaam verloopt. Niet alleen voor mij maar 

ook voor jou.’

In dit soort gesprekken had ik echt geen zin. ‘Ik zie wel,’ zei ik vaag. 

‘Ik ben moe, ik ga naar bed.’ Haastig liep ik naar boven. Waarom trok 

ze ineens partij voor hem? 

Toen ik mijn slaapkamerdeur had dichtgedaan, voelde ik een prik-

keling in mijn neus. Mijn ogen werden waterig. Ik probeerde mijn 

tranen weg te slikken nog voor ze er waren, maar het was al te laat.

‘Niet huilen, niet huilen,’ sprak ik mezelf vermanend toe.

Ik griste een elastiekje van het tafeltje naast mijn bed en bond mijn 

lange bruine haren in een staart.

Mijn dekbed lag nog opengeslagen op bed, precies zoals ik het van-

ochtend had achtergelaten. Ik ging liggen en dacht aan papa. 

‘Ik laat je niet in de steek,’ had hij een jaar geleden gezegd toen hij 

bij mama en mij wegging. Maar op de invulling van zijn belofte ‘Ik 

kom je snel opzoeken’ had ik een half jaar moeten wachten. 

Mijn vader was geen man die zich aan afspraken hield. Dat had 

mama me al vaak gezegd. Ik dacht dat het boze woorden waren door 
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de scheiding, maar nadat er een aantal maanden waren verstreken 

zonder dat hij iets van zich had laten horen, wist ik dat ze gelijk had. 

Ik herinner me de dag dat hij ineens weer voor de deur stond nog 

goed. 

Het was op een woensdagmiddag in november. De bel deed het 

niet dus hij tikte op het raam. 

Daar stond hij op de stoep, zoekend naar de juiste woorden, die 

natuurlijk niet te vinden waren. Want wat zijn de juiste woorden voor 

een dochter die je in de steek hebt gelaten?

Tegen de zin van mama in nam hij me mee naar een restaurant. 

Hij bestelde koffi  e en ik kreeg chocolademelk met slagroom, zon-

der dat ik daarom had gevraagd. We kletsten wat over school en over 

mijn bijbaantje in het restaurant. Het voelde ongemakkelijk. Alsof er 

een vreemde tegenover me zat, die ik vaag ergens van kende. 

Na een korte stilte vroeg ik hem waarom hij bij mama en mij was 

weggegaan. 

Hij antwoordde dat hij een andere richting op wilde in zijn leven. 

In gedachte maakte ik een lijstje in mijn hoofd van alle excuses die 

hij noemde. Lijstjes maken deed ik wel vaker als ik ergens niet uit 

kwam. De ‘lijstjes-queen’ noemde Boris me altijd lachend. Vaak hielp 

het om iets duidelijk te krijgen. Deze keer niet.

Hij kon niet meer. 

Hij wilde niet meer. 

Hij was ongelukkig.

Hij was verliefd op iemand anders.

Hij kon niet meer. 

Hij wilde niet meer. 

Hij was ongelukkig.

Hij was verliefd op iemand anders.
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Nadat hij me thuis had afgezet en ik hem had nagekeken tot zijn auto 

de hoek om was, wist ik een aantal dingen heel zeker: ik wilde niet zo 

worden als mijn vader en ik zou later nooit mijn kinderen in de steek 

laten. 

De gedachten aan mijn vader hadden me Ivar even doen vergeten. 

Maar ineens schoot het me weer te binnen. Ik was benieuwd of hij 

eerlijk zou zeggen waar hij vanavond was geweest. 

Ik pakte mijn telefoon en stuurde hem een bericht. 

Hi schatje, nog wat leuks gedaan vanavond?

Ik haatte het als mensen tegen me logen, maar in feite deed ik dat zelf 

nu ook. Ik had ook kunnen zeggen: ‘Volgens mij zag ik je net.’ 

Even twijfelde ik, maar ik liet het zo. Zou hij eerlijk zijn? 

Toen Ivar en ik iets langer dan drie maanden geleden gingen daten, 

werd ik door iedereen uit mijn omgeving gewaarschuwd. Hij was 

meerdere malen met de politie in aanraking geweest. De hele buurt 

wist ervan. Toch hield het me niet tegen om hem beter te leren ken-

nen. En dat was maar goed ook, want ons eerste afspraakje was al zo 

gezellig en ontspannen. Ik voelde me volledig op m’n gemak bij hem. 

Als we samen waren, vergat ik alle gezeur thuis, met mijn vader. Ivar 

wist ervan. ‘Vergeet je vader, je hebt mij nu toch,’ zei hij als ik ver-

drietig was. En dan maakte hij me weer aan het lachen. We deel-

den eenzelfde soort humor en waren gek op de cheeseburgers van de 

McDonald’s. Zelden had ik zo gelachen als die ene keer dat Ivar vol-

ledig in paniek raakte toen ik hem zei dat de cheeseburgers uit het 
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assortiment waren gehaald. Grapje natuurlijk, maar zijn reactie was 

onbetaalbaar. 

Ik glimlachte bij de gedachte. Er was niemand die me zo kon laten 

lachen als Ivar. 

En toen appte hij me.

Hee lief, heb thuis voetbal gekeken
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3
Maandag

Het weekend was veel te snel voorbijgegaan. Zondag had ik Boris 

nog even gesproken. Hij had het hele weekend gewerkt bij 

CityDiner en raakte niet uitgepraat over een nieuwe collega die zes 

borden had laten vallen. 

Maar ik was voornamelijk met mijn gedachten bij Ivar. Nadat hij 

had geappt dat hij zaterdagavond niet weg was geweest, had ik niet 

meer gereageerd. Zondag hadden we niet afgesproken, omdat hij 

andere plannen met een vriend had. Wel over en weer wat opper-

vlakkige berichtjes gestuurd, maar het onderwerp ‘zaterdagavond’ 

liet ik bewust rusten tot ik hem weer zou zien. 

Jammer genoeg kon hij vanavond ook niet afspreken omdat het 

bedrijf waarvoor hij sinds kort als beveiliger werkte, hem nodig had 

voor extra klussen.

De gedachten aan Ivar lieten me niet los. Ik wist zeker dat ik hem 

zaterdagavond had gezien bij dat huis op de hoek van de straat. 

Waarom loog hij? 

Ik maakte een lijstje met redenen die ik kon bedenken waarom hij 

daarover zou liegen.
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Reden leugen

Angst voor (boze) reactie van mij

Omdat hij niet wilde dat ik wist waar hij was 

(verrassing)

Hij deed daar iets wat ik echt niet oké zou vinden

Ging hij vreemd?

Hij was gewoon vergeten dat hij daar was (hij vergeet 

vaak iets)

Het lijstje bleek korter en confronterender dan ik had gehoopt. 

Op school was het saai, zoals gewoonlijk, en Boris was chagrijnig om-

dat zijn computer thuis kapot was. Alsof dat allemaal nog niet verve-

lend genoeg was, kregen mama en ik vlak voor het eten een discussie 

over papa.

‘Geef hem toch een kans,’ zei ze. 

Ik leunde tegen het aanrecht en keek haar verbaasd aan. 

Ze zweeg en veegde met een pollepel de stukjes paprika van de 

snijplank in de pan. 

Toen ze opkeek, zag ik voor het eerst in maanden dat haar blik 

anders was. Helder en fris. De afgelopen maanden waren haar ogen 

vaak rood geweest, wat ze afdeed als een allergische reactie. Maar ik 

wist zeker dat ze dan had gehuild. 

‘Ben je verliefd op iemand anders?’ vroeg ik, en ik hoopte maar op 

één antwoord. Ik was er nog lang niet aan toe om haar met een ander 

dan papa te zien. 

Reden leugenReden leugen

Angst voor (boze) reactie van mij

Omdat hij niet wilde dat ik wist waar hij was 

(verrassing)

Hij deed daar iets wat ik echt niet oké zou vinden

Ging hij vreemd?

Hij was gewoon vergeten dat hij daar was (hij vergeet 

vaak iets)
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‘Nee, gekkie,’ zei ze lacherig. ‘Ik wil gewoon dat jullie contact goed 

is. Hij is en blijft je vader.’

Op het moment dat ik wilde zeggen dat hij het zelf had verprutst, 

ging mijn telefoon. 

‘Wanneer hebben we die toets wiskunde?’ vroeg Boris paniekerig, 

nog voor ik iets kon zeggen.

‘Geen zorgen. Die is pas over twee weken.’ Ik hoorde een zucht van 

verlichting en grinnikte. 

Met de telefoon nog in mijn hand liep ik de woonkamer in.

De deur zwaaide open. ‘Alles goed?’ vroeg mama, terwijl ze een 

pan spaghetti op tafel zette. 

‘Was dat die Ivar?’ Ze keek me niet aan toen ze aan tafel ging zit-

ten. 

Díé Ivar. Mama was heel duidelijk geweest over wat ze van Ivar 

vond. In haar ogen deugde hij niet en was ik beter af zonder hem. 

Maar toch verbood ze het me niet om hem te zien. 

‘Had hij het over die inbraak hier in de straat?’

‘Het was Boris die belde en ik weet niets over een inbraak.’ Ik pro-

beerde mijn stem normaal te laten klinken.

‘Het was in dat huis op de hoek.’

‘Bij die man en vrouw zonder kinderen?’

‘Ja, Esther en Peter. Gruwelijk moet het geweest zijn. Hij is neerge-

slagen en vanochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen over-

leden.’ 

Dat laatste verdoofde me in één klap. Overleden? Het zou toch niet 

dat Ivar… Ik hield mijn adem in. Waarom had ik niets gedaan toen 

ik hem daar zaterdagavond zag? 
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‘Toch?’ Mama keek me vragend aan. Er moesten seconden voorbij 

zijn gegaan, zonder dat ik haar had horen praten. 

‘Sorry, wat zei je?’

‘Dat ik Esther en Peter niet goed ken. Jij toch ook niet?’

‘Klopt, ik ken ze alleen van gezicht.’

Mama keek me onderzoekend aan. ‘Gaat het wel? Je lijkt zo afwe-

zig.’

‘Het gaat prima,’ zei ik snel. ‘Wat ik me alleen afvroeg…’ Ik hield 

mijn blik op mijn bord gericht. ‘Weten ze wie het gedaan heeft?’

Mama haalde haar schouders op. ‘Geen idee. De buurvrouw ver-

telde wel net dat de politie druk bezig is met een onderzoek. Misschien 

komen ze ons ook nog wel wat vragen stellen.’

‘Waarom ons?’

‘Dat gebeurt toch bijna altijd, dat ze met bewoners uit de straat 

gaan praten? Je weet maar nooit of iemand toevallig iets heeft gezien.’
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4
Dinsdag

Die nacht droomde ik heftig. Ik werd achternagezeten door de poli-

tie, maar Ivar nam me in bescherming. Een agent beschuldigde 

me van de moord op Peter omdat ik door een overbuurman gezien 

was terwijl ik me verstopte achter een busje. 

Met een schok werd ik wakker. Ik zat rechtop in bed en staarde 

secondelang voor me uit. Een knoop in mijn maag maakte me mis-

selijk.

Het drong ineens in alle hevigheid tot me door. Ivar was misschien 

wel betrokken geweest bij een moord. Ik deed de rest van de nacht 

geen oog meer dicht. 

Na een paar uur woelen was het alweer ochtend. Ik kleedde me aan en 

liep naar beneden. Mama zat al aan de ontbijttafel. 

‘Ik wilde je net roepen, maar toen hoorde ik je al in je kamer rom-

melen.’ Ze legde een boterham op een bord en schoof het naar me toe. 

‘Had je de wekker niet gehoord?’

‘Jawel,’ zei ik, terwijl ik de pot jam pakte, ‘maar ik was nog even 

blijven liggen.’
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‘Je bent nog op tijd. Maar ik moet nu echt gaan. Drukke dag van-

daag op kantoor.’

Toen mama weg was, viel de stilte als een zware deken over me 

heen. Moest ik de politie alsnog vertellen wat ik had gezien? Moest 

ik Ivar opbellen om te vragen hoe het zat? En zou alles anders 

gelopen zijn als ik op het moment dat ik hem daar zag, iets had 

gedaan? 

De twijfels en gedachten hamerden bijna onafgebroken in mijn 

hoofd tot ik in de klas zat en Boris me aanstootte. 

‘Wat heftig van die moord bij jou in de straat,’ zei hij. ‘Ik las het 

vanochtend.’

‘Is het zeker dat het moord is?’ vroeg ik. ‘Misschien is die man wel 

ongelukkig gevallen.’

Boris leunde naar achteren op zijn stoel en keek me met opgetrok-

ken wenkbrauwen aan.

‘Geloof je het zelf?’

‘Dat kan toch?’

‘Ja, tuurlijk, alles kan.’ Het leek alsof hij nog iets wilde zeggen, 

maar hij schudde zijn hoofd en zweeg. 

De lesuren gingen traag voorbij en de knoop in mijn maag voelde 

steeds strakker.

Zou ik Boris vertellen wat ik had gezien? 

Na de les trok ik hem aan zijn arm mee naar buiten. 

‘Wat doe je?’ sputterde hij tegen. ‘Het regent!’ Haastig trok hij de 

capuchon van zijn hoody over zijn hoofd. 

‘Ik moet je iets zeggen, maar beloof me dat je het niet verder ver-

telt.’
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Plechtig stak Boris twee vingers in de lucht. ‘Ik beloof het.’ 

We liepen door naar het lege fietsenhok. 

‘Eh…’ begon ik aarzelend.

‘Wat?’ vroeg Boris ongeduldig.

Ik haalde diep adem. ‘Ik denk dat ik weet wie er betrokken was bij 

die woningoverval.’

Boris fronste zijn wenkbrauwen. ‘Wie dan en hoe weet je dat?’ 

‘Ik heb het gezien.’ 

Hij pakte me bij mijn arm vast. ‘Wat bedoel je precies?’ fluisterde 

hij.

‘Ik fietste zaterdagavond uit werk naar huis. Op een gegeven 

moment zag ik bij een kruispunt een witte auto van links komen. Hij 

reed zo hard dat ik bang was dat de bestuurder me niet zag. Ik ben 

afgestapt terwijl hij rechtdoor de kant op ging waar ik ook naartoe 

moest. Diezelfde auto zag ik even later in de straat bij het hoekhuis 

staan waar die mensen wonen.’ 

Ik stopte even met praten om de situatie weer helder voor me te 

zien. ‘Ik heb me verstopt achter een bestelbusje aan de overkant en 

zag drie mannen het huis uit stormen, in de auto springen en weg-

rijden.’

‘En je herkende die gasten?’ vroeg Boris. 

‘Het was Ivar.’ Ik hoorde mijn stem breken.

‘Shit,’ siste Boris. ‘Serieus?’ 

‘Hij was niet alleen,’ zei ik snel, in de hoop de aandacht van Ivar 

af te leiden. ‘Hij was met twee andere mannen, die ik niet goed heb 

gezien.’ 

‘Dit is echt erg, Amy. Ben je al bij de politie geweest?’
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‘Nee, ik wil eerst van Ivar zelf horen wat hij bij dat huis te zoe-

ken had.’

‘Wat denk je?’ vroeg Boris toen ik secondelang zwijgend voor me 

uit staarde. 

Ik haalde mijn schouders op. ‘Dat er nog wel meer manieren zijn 

om achter de waarheid te komen voor we de politie inschakelen.’

‘Wat dan?’ 

‘Ik ga Ivar uithoren. Hij moet mij zeggen wat er gebeurd is.’

Boris hoorde mijn woorden, dat zag ik aan de frons in zijn voor-

hoofd, maar hij zei niets. Ik keek naar zijn bleke gezicht. Was hij eer-

der al zo witjes of was mijn voorstel zo schokkend?

Na een paar seconden zei hij: ‘Ik vind het een heel slecht idee.’ 

‘Waarom?’

‘Hij heeft een crimineel verleden, Amy!’ riep hij fel. ‘En jij ziet het 

niet omdat je door die roze bril kijkt. Vorig jaar is hij nog opgepakt 

voor geweld tegen een meisje. Ben je dat alweer vergeten? En nu is hij 

betrokken bij moord. Wat moet er nog gebeuren voor je snapt dat je 

beter af bent zonder hem? Laat hem gaan.’

Ik kende het verhaal van het geweld tegen het meisje, maar zij was 

iemand die altijd al verhalen verzon om aandacht te krijgen. Dat Ivar 

haar zou hebben mishandeld, kon ik echt niet geloven. 

Boris liep de school weer in, maar ik wilde eerst Ivars verhaal 

horen. Ik moest hem zien en als het niet reallife kon, dan maar via 

FaceTime. Ivar was degene die me weer had laten lachen nadat mijn 

vader was vertrokken. Het kon toch niet zo zijn dat ik ook hem zou 

kwijtraken?

De eerste keer dat ik belde, werd ik weggedrukt en toen ik het een 
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paar seconden later nog een keer probeerde, werd de verbinding ver-

broken. Ik kreeg het vermoeden dat hij me liever niet wilde spreken. 

Wat was er aan de hand?


