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Eerst dit

Om dit boek te maken hebben Corien en ik elkaar ruim een jaar 
lang maandelijks gesproken. Soms keken we een film of gingen we 
ergens eten. Meestal spraken we elkaar bij mij thuis. Eerst in het 
begeleid-wonen-project van jeugdzorg, later in mijn eigen huisje.

We hebben over van alles gepraat: hutspot met gehaktballen, seks 
en vakken vullen bij de drogist. Wat te moeilijk was om te vertel-
len heb ik opgeschreven. Maar er waren ook dingen te moeilijk 
om op te schrijven.

Dit boek is een roman: Monisha lijkt op mij, maar ik ben het 
niet. De andere figuren in het verhaal lijken op mensen die ik 
ken, maar ze zijn het niet. We hebben er personages en gebeurte-
nissen bij verzonnen en die anders in de tijd gezet.

Monisha en ik weten allebei dat er in het leven maar twee din-
gen vaststaan: dat je wordt geboren en dat je doodgaat. In de tus-
sentijd zijn er mensen bij je. Mensen die je helpen en mensen die 
je kwetsen. Maar eigenlijk ben je altijd alleen. Je moet alles zelf 
doen.

Ik hoop dat mijn lezers sterker worden van dit boek. Dat ze den-
ken: als Monisha het kan, kan ik het ook.

Yasmine



Voor mama
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Mama staat op de drempel naar me te kijken. Ze heeft haar 
armen over elkaar geslagen. Ze zegt niets.
 Ik ook niet. Ik doe of ze er niet is en leg rustig mijn foto-
albums op de bodem van de laatste verhuisdoos. Een paar 
minuten geleden was ik nog bang, maar nu voel ik niets 
meer. Ik heb de truc van de ijsmuur gedaan, de truc die ik 
mezelf een paar jaar geleden heb moeten leren.
 Het gaat zo: ik denk heel even aan de afgrijselijkste din-
gen die ik heb meegemaakt. Dat is akelig, maar het moet. 
Ik stel me het ziekenhuis voor, de dokter met dat enge ap-
paraat, mijn zusje in die kooi. Als ik bijna voel wat ik toen 
voelde, kan ik iedereen laten bevriezen. Gauw schuif ik 
overal een geluiddichte muur van ijs voor.
 Het gaat in een flits en als de muur staat voel ik niets 
meer. Dan zie ik mijn zusje krijsen en aan de tralies ramme-
len, ik zie al het bloed op mijn bed en kan er gewoon mijn 
schouders over ophalen. Ik ben koud vanbinnen.
 Vandaag mag ik niet voelen hoe bang ik ben. Als ik dat 
wel zou voelen, bleef ik bij mama, terwijl ik écht weg moet. 
Maar het is doodeng om alles achter te laten.
 Ik blijf mijn schoolspullen inpakken. De cd’s, de brieven, 
de foto’s. Netjes en zorgvuldig. Steeds pak ik weer een sta-
pel. Ik knik tevreden; de ijsmuur staat stevig.
 Of toch niet? Opeens pak ik een foto die ik niet wil zien. 
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De lachende gezichten van mijn zusjes kijken me aan. Ik 
trek mijn lippen in een glimlach, maar mijn handen begin-
nen te trillen. Gauw houd ik de foto omhoog naar mama, 
zodat ik mijn gezicht erachter kan verstoppen.
 Maar mama kan het ook. Niets voelen. Soms kan ze het 
nog beter dan ik. Haar mond blijft een strakke streep.
 ‘Alles wat van jou is moet je meenemen,’ zegt ze alleen 
maar.
 ‘Zodat je kunt doen alsof ik nooit bestaan heb?’ flap ik 
eruit.
 ‘Jíj wilt weg, Monisha. Van mij hoeft het niet.’
 Het is zo lang geleden dat mama mijn naam heeft uitge-
sproken, dat ik ervan schrik. Ik zou best willen voelen hoe 
fijn het is om haar ‘Monisha’ te horen zeggen, maar ik hou 
het tegen.
 Dan gaat de bel.
 ‘Daar is papa Willem,’ zeg ik.
 In twee stappen is mama bij het raam. Ze kijkt naar be-
neden. ‘Alles wat van jou is moet je meenemen,’ zegt ze nog 
een keer. Dan holt ze de trap af.
 Ik ga achter haar aan naar beneden. Ik verwacht dat ze 
vóór mij de deur voor papa Willem open wil doen, maar on-
der aan de trap slaat ze opeens links af. Ik kijk haar na.
 ‘Ik ga naar de buren,’ roept ze over haar schouder.
 Terwijl mijn hand naar het kettinkje op de deur gaat hoor 
ik achter me de keukendeur dichtslaan. Er gaat een rilling 
door me heen, omdat ik het huis uit ga en mama het ge-
woon laat gebeuren. Het enige wat ze zegt is dat ik al mijn 
spullen mee moet nemen.
 Gelukkig ben ik koud vanbinnen. Ik haal de deur van het 
slot, glimlach naar papa Willem en zeg: ‘Lekker op tijd ben 
je.’
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Papa Willem ken ik al sinds mijn tweede. Hij huurde vroe-
ger een kamer bij mama en mij in huis. Hij is helemaal mijn 
vader niet, maar toen ik klein was heeft hij wel een keer 
Sint-Maarten met mij gelopen. Dat was geweldig. Hij was 
zo breed en sterk; mij kon niets gebeuren. Het was zijn idee 
dat ik hem papa zou noemen.
 Gisteren heb ik hem een sms’je gestuurd, omdat ik weer 
vreselijke ruzie had met mama. Ik had haar toen pas verteld 
dat ik wegga. Ze schreeuwde de hele tijd dat ik ondankbaar 
was en alleen maar aan mezelf dacht.
 Kom maar hiernaartoe, sms’te papa Willem terug. Hij 
heeft nu een gezin. Ons contact is een beetje vervaagd, 
maar gisteravond mocht ik mee-eten en nu komt hij me 
verhuizen, samen met Dave. Dave noem ik ‘mijn broer’, 
ook al is hij dat niet. Hij woont gewoon bij ons in de straat.
 Ik zou graag uit een grote, hechte familie komen, maar 
mijn familie is heel klein. Ik heb er niets aan, daarom heb ik 
zelf mijn familie maar gemaakt.

Vroeger waren mama en ik altijd samen. Ik werd geboren 
toen ze zeventien was. Als baby zat ik negen maanden in 
haar, maar zij zit voor altijd in mij. Ik deed alles om haar ge-
lukkig te maken. Als ze om geld had gevraagd, had ik voor 
geld gezorgd. We deelden alles, zelfs de zorgen om de reke-
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ningen. We hadden twee lichamen, maar één ziel.
 Toen ik klein was werkte mama als kok. Ze kwam pas om 
half elf thuis. Overdag was ik bij de buren en paste mijn 
buurmeisje op me. ’s Avonds bracht ze me naar huis. Om 
zeven uur legde ze me in bed, daarna ging ze weg. Zo gauw 
ik de voordeur hoorde dichtslaan, kwam ik eruit, ging naar 
de kamer en deed de televisie aan. Ik kijk al vanaf mijn vier-
de naar gtst.
 Als het afgelopen was, ging ik weer naar bed. Mama’s 
bed. ’s Nachts kwam ze thuis en warmde ze haar koude voe-
ten aan mij. We deden alles voor elkaar.
 Nu boeit het me niet of ze gelukkig is. Tegenwoordig 
warmt mama haar voeten aan Fred.

Mijn broer schroeft het bed uit elkaar en beult het daarna 
vloekend over de smalle trap naar beneden. Papa Willem 
klapt de tafel in en neemt hem onder zijn arm. De boedel-
bak buiten is al bijna vol door die grote slaapbank van opa 
en oma. Zij hebben hem over en ik mag hem hebben.
 Toen ik dat gisteravond aan mama vertelde ontplofte ze 
pas echt. ‘Heb je het allemaal stiekem voorbereid?’ gilde ze. 
‘Weet iedereen dat je weggaat, behalve ik?!’
 Dat is echt even genieten: als zij flipt en ik rustig blijf. 
Dus ik at zonder te antwoorden mijn bord leeg, daarna ging 
ik naar boven.

Ik blijf bij de boedelbak om de spullen bewaken, want ze 
jatten hier alles waar je je rug naartoe draait. Nog drie keer 
lopen papa Willem en mijn broer heen en weer. Met dozen 
met kleren, een Super de Boer-tas vol schoenen, en de com-
puter. Die computer is eigenlijk van een vriend van me die 
vastzit. Als hij vrijkomt, moet hij hem terug hebben. Wat 
moet ik dan, zonder computer? denk ik vaak.
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 ‘Gaat het, Monisha?’ vraagt papa Willem, als we alle 
drie in zijn auto zitten. Hij steekt de autosleutel in het con-
tact en kijkt me via de achteruitkijkspiegel aan. Mijn broer 
draait zich naar me om.
 Ik haal mijn schouders op en kijk naar buiten, naar de 
grauwe voordeur. De dichte voordeur. Daarboven is het 
raam van mijn slaapkamer. Daar hing ik altijd naar buiten 
vroeger, avond aan avond. Schreeuwend naar de overkant, 
waar Jonnie ook uit het raam hing.
 ‘Hé! Wat doe je?’
 ‘Niets! Muziek luisteren!’
 ‘Wat luister je?’
 ‘Lajoya, hoor maar!’ Muziek harder. ‘Wat doe jij dan?’ 
Nog harder schreeuwen.
 ‘Niets! Beetje chillen!’
 Dan kwam mama naar boven. Kwaad, natuurlijk. ‘Laat 
hem hier komen,’ zei ze. ‘Dat geschreeuw!’
 Zo werden we verliefd. Ik was twaalf, Jonnie vijftien. 
Fred en mama kenden elkaar net. Zij zoenden en knuffel-
den elkaar, Jonnie en ik ook.
 ‘Nou?’ Papa Willem wacht nog steeds op mijn antwoord.
 ‘Straks wil ze me terug,’ zeg ik, eigenlijk vooral tegen 
mezelf. ‘Dan gaat ze me missen. Maar ze zal moeten sme-
ken of ik weer bij haar kom wonen. Op haar knieën.’
 Papa Willem trekt zijn wenkbrauwen op en draait de 
contactsleutel om.
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Het heet een nieuwbouwwijk, waar ik ga wonen, maar er 
is niet veel nieuw. De huizen zijn grauw en grijs en bij het 
winkelcentrum lopen oude mensen diep weggedoken in 
een winterjas achter hun boodschappenkar. Zelfs de bomen 
lijken kaler dan die bij mama in de straat. Alleen de ring-
weg om de wijk is nieuw. Papa Willems auto zoeft erover-
heen.
 ‘Was het de derde of de vierde straat links?’ vraagt hij.
 Ik schuif op de achterbank naar voren zodat ik door de 
voorruit mee kan kijken. ‘Ik weet het zo niet, hoor!’ roep ik. 
‘Je rijdt veel te hard. Op de fiets ziet het er heel anders uit.’
 Papa Willem mindert vaart om het naambordje van de 
volgende straat te lezen. Meteen wordt er achter ons getoe-
terd. Ik draai me woest om en steek mijn middelvinger op 
naar het busje en de drie mannen op de voorbank. ‘Optie-
fen!’ gil ik.
 ‘Rustig maar,’ zegt Dave. ‘Hier moeten we zijn: Schapen-
drift. Welk nummer?’
 ‘34.’
 Papa Willem parkeert de auto op een pleintje met een 
wipkip. Er spelen twee meisjes. Ze lopen naar ons toe als we 
uitstappen.
 ‘Komen jullie hier wonen?’ vraagt de ene met een blik op 
de boedelbak. Ze zijn ongeveer zo oud als mijn zusjes.
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 ‘Alleen ik.’ Ik hoor de trots in mijn stem. ‘Ik kom hier 
wonen.’
 ‘Waar dan?’ vraagt het andere meisje. Ze heeft een slor-
dige paardenstaart.
 ‘Op nummer 34,’ antwoord ik. ‘Daar, boven die groene 
deur, dat wordt mijn kamer.’
 ‘O, daar...’ Het meisje bekijkt me van onder tot boven. 
Dan trekt ze haar neus op. ‘In het wegloopmeidenhuis.’
 Ik begin twee tassen uit de auto te sjorren. Ik hoef zo’n 
kleuter toch niet uit te leggen dat ik niet wegloop? Ik ga het 
huis uit!
 Vorig jaar wilde ik al weg. Ik kon naar een project van 
jeugdzorg, maar mama moest daar toestemming voor ge-
ven. Dat deed ze niet. Daarna ging het steeds slechter met 
me. Ik ging wel netjes naar school, liep stage en nam er al-
lerlei baantjes bij. Om maar niet thuis te hoeven zijn. Bij 
haar en Fred.
 Nog steeds sta ik om vijf uur op. Tot half negen maak 
ik schoon bij de Burger King, daarna rijd ik naar de dro-
gist waar ik stage loop. Om vijf uur ben ik klaar. Dan ga ik 
naar huis, douchen, eten en gtst kijken. Soms rijd ik daar-
na door naar de disco, waar ik tot vijf uur in de garderobe 
werk.
 Rust, dat wil ik. Mijn zusjes zijn hartstikke druk en ik heb 
altijd ruzie thuis. Met mama en met Fred.
 Vorige maand draaide ik bijna door. Ze kennen me bij 
jeugdzorg, maar toen ik ze opbelde omdat ik weg wilde, zei-
den ze dat er voor begeleid wonen een wachtlijst was van 
een halfjaar.
 Ik dacht dat ik gek werd en belde Gabrio. Hij is mijn 
neef, maar niet heus.
 ‘Zeg maar dat je stopt met school,’ zei Gabrio meteen, 
‘dan komen alle hulpverleners onmiddellijk in actie.’ Hij 
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weet dat soort dingen, want hij heeft er voor zijn werk mee 
te maken. ‘Als je thuis in elkaar geslagen wordt doet nie-
mand iets,’ zei hij. ‘Maar als je van school af gaat, dan gaat 
het plotseling over je toekomst...’
 Dus ik zei tegen jeugdzorg dat ik stopte met school en 
opeens was er hier een kamer vrij. Die heb ik meteen geno-
men. Ongezien. Ik kon inmiddels zelf beslissen, want ik was 
zeventien. Je ouders hoeven dan niet meer voor je te teke-
nen.
 Een paar dagen later ging ik kijken, zonder dat mama het 
wist. Degene die me rondleidde vertelde dat jeugdzorg mijn 
school en de huisvesting zou betalen. En ik kreeg vijfen-
veertig euro per week om van te leven.
 Jezus, wat veel! dacht ik. Vijfenveertig euro, zonder dat 
ik er iets voor hoef te doen?! Er was een badkamer op mijn 
verdieping met een enorm ligbad.
 Yes! dacht ik. Dit wil ik.

Deze eerste dag kan ik nog niet zelf naar binnen, maar er 
zou iemand thuis zijn om de deur voor me open te doen en 
me een sleutel te geven. Terwijl papa Willem en mijn broer 
mijn bed uit de boedelbak halen bel ik aan. Door het gerib-
belde glas komt er een figuur naar me toe golven. De deur 
zwaait open.
 ‘Hè?!’ roepen we tegelijk. ‘Jij?!’
 Voor me staat Cheryl. We kennen elkaar al jaren. We za-
ten samen op de peuterspeelzaal en ook op de basisschool 
waren we dikke vriendinnen. Daarna zijn we elkaar uit het 
oog verloren. Ik wist niet dat het slecht met haar ging.
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Als al mijn spullen op mijn kamer staan en papa Willem en 
mijn broer weg zijn, vertelt Cheryl dat ze het huis uit is ge-
zet. Haar moeder begon ook een nieuw gezin, net als mama 
en Fred. Verder vertelt ze niets. Ik heb ook geen zin om het 
over thuis te hebben.
 ‘Leuke kamer heb je,’ zeg ik.
 Ze kijkt uit op de betegelde achtertuin. Er staat een 
scheefgezakte bank en een plantenpot met onkruid erin. 
Cheryl werkt in een modezaakje. ‘Wat doe jij?’ vraagt ze, 
terwijl ze een glas cola voor me inschenkt.
 ‘School,’ zeg ik. ‘En ik heb een paar baantjes.’
 Ze lacht. ‘Dus je hebt het lekker druk.’ Ze staat op, loopt 
naar de wastafel en borstelt vier grote halen door haar lange 
haar. Via de spiegel kijkt ze me aan. ‘Dat is goed, want als je 
geen dagbesteding hebt worden ze hier pislink. Dan kan je 
zo opflikkeren, hoor.’
 Ik knik een beetje afwezig, omdat ik naar de foto’s op 
haar spiegel kijk. Ik geloof dat ik een jongen uit de Sal-
sa herken. Is het Haydar of lijkt hij er alleen maar op? ‘Mij 
krijgen ze hier niet weg. Ik heb een eigen kamer in een huis 
met een ligbad! Ik heb gisteren lavendelolie gekocht.’
 ‘Wel weer meenemen naar je kamer als je klaar bent,’ 
waarschuwt Cheryl. ‘We hebben hier een ekster in huis.’ Ze 
bromt iets over Yetta, een van onze huisgenoten.



16

 ‘Jat ze?’ vraag ik.
 Cheryl knikt. ‘Het zal de cultuur wel zijn. Ze komt uit 
Gambia. Ze is zestien jaar. Zeven maanden zwanger.’
 ‘Spreekt ze Nederlands?’
 ‘Weet ik veel. Ze groet nooit. Ik weet niet eens of ze kan 
praten.’
 ‘En die andere?’ vraag ik voorzichtig. ‘Hoe heet die?’
 ‘Betty,’ antwoordt Cheryl hoofdschuddend. ‘Die heeft 
tweeënhalf jaar vastgezeten.’
 ‘Tweeënhalf jaar! Wat heeft ze dan gedaan?’
 ‘Geen idee. Maar ze is behoorlijk losgeslagen sinds ze 
weer vrij is.’ Cheryl zucht. ‘Ze gaat alleen maar uit, elke 
nacht. Van jeugdzorg vinden ze eigenlijk dat we met zijn al-
len samen moeten eten, maar dat kunnen ze vergeten. Ik ga 
niet met een warme prak zitten wachten op die meiden.’
 Ik kan aan haar gezicht niet zien of het waar is. Misschien 
zit ze me maar een beetje bang te maken. Wonen we samen 
met iemand die nooit wat zegt en met een misdadiger?
 ‘Dus ik ben blij dat ik er nu weer een normale huisgenoot 
bij heb,’ zegt Cheryl.
 ‘Dat moet je nog maar afwachten,’ grijns ik. ‘Met mij is 
ook van alles mis, hoor.’
 ‘Als je maar geen lawaai maakt.’ Ze legt een pluk shag op 
een vloeitje, verkruimelt er een blokje hasj boven en likt de 
peuk dicht. ‘Jij?’ vraagt ze, als hij brandt.
 Ik schud mijn hoofd.
 ‘Heel braaf!’ zegt ze. ‘Geen drugs, dat is huisregel 1. Ver-
der moet je je eigen kamer schoonmaken, maar we hebben 
een werkster voor de badkamer en de plee. En je moet op 
tijd naar je dagbesteding, maar dat zit bij jou dus wel goed. 
Ten slotte: logees altijd eerst overleggen met de leiding.’ Als 
de dikke blauwe rookwolk een beetje is opgetrokken, begint 
ze te giechelen. ‘Dat doet niemand, hoor.’
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Ik ga mijn eenpersoonsbed als bank gebruiken. De slaap-
bank waarop je met zijn tweeën kunt slapen wordt mijn bed. 
Dat heb ik thuis al bedacht. Neuriënd maak ik het bed op. 
Op de bank leg ik de gifgroene kussentjes die ik vorige week 
bij de alles-voor-één-eurowinkel heb gevonden.
 Mijn broer heeft mijn bed weer in elkaar gezet, maar 
niet goed, want het wiebelt. In een van de dozen vind ik 
een foto van Fred. Hij moet uit mama’s fotoboek zijn ge-
vallen toen ik dat plunderde. Ik vouw de foto een paar keer 
dubbel en schuif mijn stiefvader onder een achterpoot van 
het bed.
 Ik sluit mijn dvd-speler aan en zet mijn Moni-mix op, 
maar ik zet hem nog maar niet zo hard als thuis. Zachtjes 
zing ik mee, terwijl ik mijn kleren in de kast hang. Af en toe 
kijk ik naar buiten. ‘Hier woon ik,’ fluister ik, ‘Schapendrift 
34.’
 Ik probeer me voor te stellen hoe het nu met mama is. 
Misschien zit ze voor het raam en hangen mijn zusjes voor 
de televisie. Ze staart naar buiten, verdrietig. Ze heeft een 
pluk haar vast en laat haar duim en wijsvinger erlangs naar 
beneden glijden. Haar linkerhand neemt het over zodra 
haar rechterhand onder aan de pluk haar is.
 Ze heeft spijt, ik zie het. En ze weet dat ze te laat is met 
haar berouw. Misschien ga ik haar troosten, maar niet te 
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gauw. Eerst moet ze net zo verdrietig worden als ik. Net zo 
wanhopig. Net zo alleen.

Om een uur of vijf maak ik een dubbele boterham met heel 
dik Bebogeen. Ik heb de aangebroken pot caramelpasta van 
thuis meegepikt; ik ben daar toch de enige die het eet.
 Als ik de eerste hap heb genomen belt Rosana. Ongeloof-
lijk! Ik heb een jaar lang niets van haar gehoord, omdat ze 
verhuisde naar het midden van het land. En net nu ik haar 
echt niet meer nodig heb, zoekt ze weer contact.
 ‘Heb je een huis?!’ gilt ze. ‘Ik hoorde het van Valentina.’
 ‘Aan de Schapendrift,’ zeg ik afwachtend.
 ‘Op nummer 34!’ roept ze. ‘Dat is vlakbij mijn tante.’
 ‘Ik heb ook een ligbad.’ Ik kauw rustig op mijn boterham.
 ‘Kan ik komen? Mag ik kijken?’
 ‘Hm. Nu?’ Ik slik een veel te grote hap in één keer door. 
‘Zit je niet bij je moeder dan?’
 ‘Ik logeer dit weekend bij mijn vader. Ik kom eraan!’
 Voordat ik kan protesteren heeft ze al opgehangen.
 Rosana... Ik had gezworen dat ik nooit meer een woord 
tegen haar zou zeggen. En nu komt ze eraan.

Drie jaar geleden kwamen we bij elkaar in de klas. Ik was 
veertien, zij zestien, Rosana was blijven zitten. Ze kon me 
niet uitstaan en negeerde me altijd, maar op een dag moes-
ten we voor Engels samen iets ophalen uit een ander lokaal. 
Rosana ging heel bekakt Engels praten. Toen hebben we zo 
gelachen! We kletsten een beetje, wisselden telefoonnum-
mers uit. Opeens hadden we echte gesprekken. De eerste 
keer dat Rosana bij mij thuis logeerde hebben we helemaal 
niet geslapen. Daarna waren we onafscheidelijk. We wisten 
op elk moment van de dag waar de ander was.
 Rosana vocht voor mij. Dat deed me wel iets. Niemand 
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nam het ooit voor mij op. Op school was er een Turks meis-
je dat mij altijd pestte. Ik durfde er nooit iets van te zeggen, 
maar op een dag vond Rosana het genoeg. Ze heeft haar 
een knal gegeven. Dat vond ik zo stoer. Ze belde me op om 
het te vertellen, want ik was er zelf niet eens bij.
 Rosana kon de dingen zeggen die ik voelde. Ze vond ons 
gezin niet liefdevol, bijvoorbeeld. Dat zei ze gewoon. ‘Jullie 
leven maar langs elkaar heen,’ zei ze.
 Zo was het ook. Ze hadden geen aandacht voor me, 
thuis. Niet voor school, nergens voor. Ik kreeg nooit hulp. 
Mama lag op de bank en ik zorgde voor mijn zusjes. En zij 
maar commentaar geven.
 Bij Rosana thuis deden ze van alles samen. Daar zag ik 
wat ik miste. Ik was meer bij Rosana’s familie dan thuis. Ie-
dereen was gek op me.
 ‘We hebben gewoon een nieuw zusje in huis,’ zeiden haar 
broers.
 ‘Moni is mijn tweede dochter,’ hoorde ik haar vader een 
keer tegen een vriend zeggen. Maar dat is alweer zo lang 
geleden.
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Buiten fluit Rosana ons fluitje. Ik heb me voorgenomen om 
stug en afstandelijk tegen haar te doen, maar zo gauw ik het 
riedeltje hoor, springt mijn hart op. Ik stuif naar beneden 
en vlieg haar om de hals. Ik duw mijn neus in haar dikke 
haar en snuif de vertrouwde geur op van massala en frituur-
vet. Rosana is groot en warm. En ze is nog dikker gewor-
den!
 Ze omhelst me zo stevig dat ik bang ben dat mijn ribben 
breken. ‘Ik heb je zo gemist,’ zegt ze. ‘Ik heb steeds aan je 
gedacht. Iedereen was boos om hoe ik tegen je heb gedaan. 
Ik dacht: het komt nooit meer goed.’ Ze vouwt haar handen 
op haar rug. ‘Het spijt me zo.’ Een poosje blijft ze naar de 
grond turen.
 ‘Het is al goed, joh,’ zeg ik, in verwarring. Ik weet hele-
maal niet hoe ik om moet gaan met deze Rosana. Een Ro-
sana met spijt? ‘Ik ben niet kwaad.’ Er valt een stilte, dus ik 
laat de keuken maar zien en de wc beneden. Dan gaan we 
de trap op naar mijn kamer.
 ‘Wow!’ Rosana kijkt om zich heen en laat zich dan op 
mijn bed vallen. ‘Wat groot! En een ijskast en een computer 
en een tv! Hoe kom je daar allemaal aan?’
 Voor het eerst in mijn leven heeft ze bewondering voor 
me, ik zie het aan haar ogen. Ik voel me opeens heel sterk. 
‘Die ijskast hoort bij de kamer,’ antwoord ik. ‘De computer 
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heb ik te leen en de televisie had ik al, die is van thuis. Wil je 
ook een boterham?’
 ‘Met Bebogeen?’ roept Rosana verrukt. ‘Lekker!’ Ze kijkt 
in mijn klerenkast en bestudeert daarna de collage die ik ge-
maakt heb van de foto’s uit mama’s album. ‘Was de televisie 
van thuis, zei je? Woonde je dan niet meer bij Debbie?’
 Ik schud mijn hoofd. ‘Ach nee, al lang niet meer. Ik ben 
er maar drie maanden gebleven.’
 ‘Maar goed ook,’ zegt Rosana. ‘Ik haat dat rotwijf.’ Ze 
likt de Bebogeen van haar boterham en propt hem dan in 
een keer in haar mond.

Vorig jaar begon Rosana ruzie te maken met haar vader. 
Vaak. Op het laatst eigenlijk elke dag. Ik begreep nooit 
waarom ze zo liep te zuigen als ze tegen hem praatte. Ik kon 
het eigenlijk niet aanhoren. Als ik een echte vader zou heb-
ben, zou ik niet zo tegen hem doen.
 Ze werd ook steeds opstandiger op school. Op een dag 
liep ze weg, naar een vriendin in de stad. Ze ging opeens 
met andere meiden om – mij had ze niet meer nodig. Het 
was net toen al die afgrijselijke dingen met mij waren ge-
beurd, waar die ijsmuur voor staat. Ik was heel erg alleen. 
Af en toe liet Rosana me weer toe in de vriendenkring, 
maar alleen als ik van alles voor haar deed. ‘Doe dit, Moni, 
doe dat!’
 En ik dééd het ook nog. Zolang ik maar niet naar mijn 
eigen huis hoef, dacht ik. Ik deed het ook uit angst. Rosana 
wist van alles over me wat ze niet rond moest gaan vertellen. 
Ik was bang dat ze zou gaan roddelen als ik niet deed wat ze 
zei. Ze was echt veranderd in een bitch. Als ik ergens mee 
zat en daar met haar over wilde praten, zei ze: ‘Hou je bek.’
 Op de dag dat Rosana van haar ouders wegliep, was ik 
mijn tweede huis kwijt. Ik kon niet meer vluchten als er 
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bij mij thuis ruzie was. Daarom trok ik in bij Debbie, de 
schoonzus van Rosana. Ze heeft twee kinderen en haar 
man, de broer van Rosana, zat in de gevangenis.

‘Als ik Debbie alleen maar zie wil ik haar al slaan.’ Rosana 
gaat achter mijn computer zitten. Ze heeft al meteen mijn 
nieuwe haarband ingepikt. Ik had hem speciaal gekocht 
voor als ik hier zou wonen. Ik zie er eigenwijs uit als ik hem 
in mijn haar heb, alsof ik schijt heb aan iedereen en altijd 
mijn eigen gang ga. Rosana rekt hem nu vast uit, met dat 
grote hoofd van haar.
 ‘Ik heb anders veel van haar geleerd, hoor,’ zeg ik, ‘van 
Debbie.’
 ‘De sociale dienst oplichten zeker?’ Rosana lacht scham-
per. Ze roffelt op de toetsen en begint te giechelen. ‘Hij is 
op msn,’ zegt ze.
 ‘Wie?’ Nieuwsgierig loop ik naar haar toe.
 ‘Dat kan ik niet zeggen, hoor.’ Ze glimlacht naar het 
beeldscherm en typt.
 Ik ga achter haar staan en kijk mee.

roosjemijnroosje zegt: Zie ik je vanavond in de Pala-
zio?
big big bad boy zegt: Alleen als je die lekkere hand van 
je meeneemt. Die kan er wat van!

 Rosana hinnikt zenuwachtig.
 Ik grinnik een beetje mee. ‘Wie is dat?’ vraag ik. ‘Big big 
bad boy?’
 ‘Geheim.’ Rosana typt een geil antwoord. ‘Niemand mag 
het weten, van ons. Want hij heeft een vriendin met wie hij 
een huis gaat kopen.’ Ze typt verder en lijkt mij helemaal 
vergeten.
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 Terwijl ik Rosana’s opgewonden gezicht bestudeer, denk 
ik weer aan Debbie. Zij kankerde de hele dag op Rosana. 
‘Het is een schande,’ zei ze, ‘zoals Rosana met jou omgaat.’
 Dat was heerlijk om te horen.
 Debbie had kinderen en geen werk of school. Ik was be-
nieuwd hoe ze dat deed. Ik keek tegen haar op, maar we 
konden ook lachen. En we hadden serieuze gesprekken, 
over dingen die ik had meegemaakt of zij.
 Ze leerde me nieuwe dingen koken. Zij maakte lekkere 
dingen klaar met bijna geen geld. En ze leerde me van me af 
te bijten. Vroeger liet ik altijd over me heen lopen, iedereen 
maakte misbruik van me. Maar Debbie zei het altijd direct 
als iets haar niet aanstond. Hoe hard het ook was. Ze leerde 
me allerlei dingen die mama me nooit geleerd had. Debbie 
begreep me. Op school was het een en al geroddel en be-
drog, maar Debbie vertrouwde ik.
 Ik ging van school af en nam allerlei baantjes. Soms be-
taalde ik Debbies rekeningen. Ik bracht haar kids naar 
school en zorgde dat er boodschappen in huis waren. Af en 
toe kookte ik.
 Maar het kwam erop neer dat ik op de kinderen paste 
zonder er geld voor te krijgen. Debbie maakte me ook nog 
zwart bij anderen, achter mijn rug om. Eigenlijk was ze dus 
geen haar beter dan Rosana.
 Omdat Debbie geld nodig had, liet ze een bekende bij 
haar inbreken. Voor alles wat zogenaamd gestolen was, 
kreeg ze geld van de verzekering. Maar toen het geld op was 
verdween ze opeens naar haar moeder. Dus daar zat ik, al-
leen, in een leeg huis, zonder eten en zonder geld. En trou-
wens ook zonder gas, water en licht, want daar had ze niet 
voor betaald.
 De buurvrouw van mijn moeder heeft me toen opgevan-
gen. Ik noemde haar ‘tante’. Vroeger ging ik altijd bij haar 
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knutselen. Die buurvrouw regelde na een tijdje een gesprek, 
met mama en Fred erbij. Toen ben ik maar weer terugge-
gaan. Naar huis.

Rosana en ik gaan boodschappen doen van haar geld, want 
ik ben blut. Mijn laatste loon is opgegaan aan borden en 
bestek van Ikea. Overmorgen krijg ik hier pas mijn eerste 
weekgeld.
 We verplaatsen ons net als vroeger: ik fiets, Rosana zit 
achterop. Terwijl ze twee keer zoveel weegt! Nou ja, onge-
veer.
 We krijgen meteen de slappe lach en ik rij zwieberend 
over de busbaan.
 In de supermarkt laadt ze ons karretje helemaal vol met 
spullen die ik nodig heb: broodbeleg, aardappels, kipnug-
gets, appelmoes, wasmiddel, deo, tandpasta, chips en cola. 
Als we bij de kassa staan hebben we veel te weinig geld en 
moeten we bijna alles weer terugzetten. We houden alleen 
de chips en de cola en nemen er een pizza van 1 euro 62 bij.

Na het eten luisteren we op mijn bed naar muziek. We lig-
gen naast elkaar. Mijn zusjes op de foto aan de muur lachen 
naar me. Ik lach terug. Ze kunnen komen logeren, denk ik 
opeens. Dan slapen we lekker met zijn drieën in het grote 
bed.
 Rosana pakt mijn hand en ik schiet gewoon vol. Ik wrijf 
even onopvallend langs mijn ogen.
 ‘Het wordt heerlijk hier,’ zegt ze. ‘Ik ben zo blij dat je nu 
echt bij je moeder weg bent.’
 ‘En jij dan?’ vraag ik. ‘Hoe is het met jou?’
 ‘Veel beter, nu ik bij mijn moeder woon. Het is wel ver 
weg en ik mis jullie allemaal, maar daar leef ik netjes. Ik ga 
gewoon naar school en naar mijn stage. Mijn moeder regelt 


