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Het verhaal van Maarten is waar gebeurd. Alleen, in 
het echte leven zit vaak erg veel tijd en ruimte tussen de 
dingen die de moeite waard zijn voor de lezer. Die tijd 
en ruimte overnemen in het boek zou alleen maar witte 
pagina’s opleveren. Soms hebben we gebeurtenissen wat 
bijgekleurd, de personages juist daar neergezet waar we dat 
voor het verhaal nodig vonden. Voor alle duidelijkheid: in 
het echt zijn de broers van Maarten ronduit schatjes. Zijn 
opa is dat trouwens ook. En Charlotte? Tussen haar en 
Maarten zitten er inmiddels heel veel witte pagina’s. Geniet 
van hun verhaal zoals het hier beschreven staat.

Do
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Het grappigste moment? Even denken... het was generale 
repetitie. (Het is misschien niet het grappigste moment, maar wel 
het meest bizarre, misschien.) We werden geschminkt en gekapt. 
Dat was al bijzonder op zich. Het was voor het eerst dat het echt 
tot in de puntjes moest. We werden allemaal zowat hysterisch van 
de zenuwen. Vlak voor we onze kostuums wilden aantrekken – 
echt, ik stond met één been in een broekspijp, was er ineens een 
dringende soundcheck, want dat was eerder nog niet gelukt of 
zoiets. Toen moesten we met zijn allen, de hele cast dus, naar het 
podium, waar we twee liedjes hebben gezongen, in het prachtige 
decor, in het juiste licht. Alleen... wij stonden in ons ondergoed! 
Dat was wel maf.
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1

‘Je bekijkt het maar, Maarten!’ De blik van opa doet me 
twee stappen achteruitzetten, tot ik met mijn rug tegen 
de muur sta. Opa opent met meer geweld dan nodig is 
onze voordeur. De onderkant knalt tegen het rubber van 
mijn sportschoenen. Als ik twee maten kleiner zou hebben 
gehad, dan was de deur tegen mijn gezicht geslagen.  
Het topje van mijn neus raakt even het melkglas. Het 
verbaast me dat dat kan. Ik bedoel: dat mijn neus die 
lengte heeft. Alsof mijn neus gegroeid is en dat ik dat nu 
pas merk.

‘Jij je zin!’ roept mijn opa.
 Ik hoor zijn schoenen over het grindpad schrapen. In 
mijn hoofd laat hij een spoor van wolkjes achter zich. Hij 
heeft rode vlekken in zijn hals. Zijn lijf dampt.
 Met de tip van mijn schoen duw ik de deur weg van mijn 
neus, mijn hele gezicht. Ik hap naar adem en til de deur tot 
in het slot.
 Als ik me omdraai om de trap op te lopen, worden mijn 
ogen gevangen door de blik van mijn moeder. Ik vraag 
me af of ze alles gehoord heeft. Ze heeft haar armen over 
elkaar. Ze bijt op iets wat er niet is. Ze schudt haar hoofd en 
zegt: ‘Niet weer?’
 ‘Wat?’
 Ze zegt niks.
 Ik raak met mijn schouder haar schouder, haar hele 
lichaam draait een kwartslag, waarmee ik mij een doorgang 
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naar de trap verschaf. Als een kat glip ik door een gat in de 
haag.
 Op mijn kamer gooi ik me op bed en sluit mijn ogen. 
Slapen komt niet in me op.
 Ik denk na. Over wat nu weer de aanleiding was voor de 
honderdste ruzie met opa. Want ik weet dat mama me volgt. 
Dat ze om uitleg komt.
 Zo gaat het altijd.
 ‘Veilig?’ vraagt ze.
 Ik zwijg. Ik hoop dat ze op mijn bed komt zitten, haar 
hand op mijn voorhoofd legt.
 En dat doet ze ook. Dat doet ze altijd. Erom vragen doe 
ik niet. Allang niet meer. Ik ben onderhand zestien.
 ‘Wat gebeurde er?’ vraagt ze.
 Ik blaas en haal mijn schouders op.
 ‘Hij wou weer leuke dingen met je doen?’
 ‘Leuke dingen, leuke dingen!’ Ik laat het wit van mijn 
ogen zien.
 ‘Je moet hem begrijpen, Maarten. Hij denkt dat je nog 
steeds elf bent of zo.’
 ‘Acht ja!’ roep ik. ‘Acht!’
 ‘Geef hem een keertje zijn zin,’ zucht ze.
 ‘Mam!’ roep ik. Waarbij ik rechtop ga zitten, om haar 
recht in het gezicht te kijken, mijn ogen te laten zien, de 
wanhoop erin. ‘Hij vroeg of ik wilde figureren in Kwastje en 
de bezemwagen!’
 Mam schiet in de lach.
 Ik niet.
 Ze kucht en doet bijzonder haar best om weer ernstig te 
kijken. ‘Lieverd,’ zegt ze. Ze verbijt nog steeds haar lach.
 ‘Doe maar,’ zeg ik. ‘Lach je te pletter!’ Ik ga weer op bed 
liggen, maar dan met mijn rug naar haar toe.
 Ze aait mijn schouders.
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 Heerlijk is dat.
 ‘Kwastje en de bezemwagen?’ vraagt ze.
 ‘Ga weg.’
 ‘Je weet dat opa trots op je is.’
 ‘Was,’ zeg ik. ‘Was!’
 ‘Kom, Maarten. Waar haal je het vandaan dat hij dat nu 
niet meer zou zijn?’
 Dat haal ik natuurlijk nergens vandaan. Dat opa vandaag 
voor de zoveelste keer bij ons was om me mee te krijgen 
naar zo’n duffe opname van een duffe kleuterserie betekent 
gewoon dat hij de draad weer met me wil opnemen.
 Met precies die woorden had hij het ook gezegd: ‘We 
pikken de draad weer op, kerel. Het kan weer een 
springplank zijn!’
 Ik had intussen heel de tijd mijn handen op mijn oren en 
riep aldoor ‘Neeneeneeneeneenee!’
 Maar opa leek doof. ‘Als een of andere producer je 
opmerkt, ben je weer gelanceerd,’ zei hij.
 Weer gelanceerd.
 ‘Weet je nog?’ mijmerde hij. ‘Pinokkio.’ En hij deed alsof 
er een deugddoende rilling over zijn rug liep.
 ‘Zwijg over die aap,’ had ik gezegd.
 Ik ben hem zat. Die houten pop met zijn potsierlijke 
jasje. Die stomme veel te grote strik. Zijn belachelijke neus.
 ‘Doe daar niet zo laag over, Maarten!’ riep hij. ‘Zo een 
kans krijg je nooit meer.’
 ‘En ik wil die ook niet!’
 Opa had geknikt. Maar dan zo’n knik waar ik schijt 
aan heb. Zo eentje waarbij hij schuin naar de vloer keek 
en in zijn blik nog half mijn benen ving en ‘Goed, goed,’ 
mompelde. En: ‘Jij je zin.’ Hij had zijn pet in zijn beide 
handen en stond er heel de tijd in te knijpen, alsof het een 
stressbal was. ‘Dan laat ik je maar,’ fluisterde hij.
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 Ik moest weer mijn grote mond opzetten. ‘Doe dat 
vooral,’ hapte ik.
 Daar kon hij niet tegen. Hij bewoog zijn hoofd in een 
ruk naar mijn gezicht, maar zijn ogen bleven ter hoogte van 
mijn nek steken. Ik was ondertussen een flink hoofd groter 
dan hij en dat was hij nog niet gewend.
 Hij slikte iets weg en riep dat ik een ondankbaar, 
verwaand jong was.
 Toen plette hij me tussen onze muur en de voordeur en 
verdween. Dampend.
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‘Kwastje en de bezemwagen?’ vraagt Pieter, met een grijns die 
de helft van zijn gezicht beslaat.
 We zitten aan de keukentafel. Pap, mam, Wannes, Pieter 
en ik.
 Ik kijk boos naar mam.
 Ze ontwijkt mijn ogen. Haar blik zegt: dit had ik 
inderdaad niet uitgerekend aan Pieter moeten vertellen.
 Pieter is twee jaar ouder dan ik, maar als je hem ziet en 
vooral hoort, dan denk je dat hij tien is. Nee, dat hij nog 
geboren moet worden. Nog niet eens verwekt is!
 ‘Zo, broertje,’ meesmuilt hij.
 ‘Hou op.’
 ‘Kwastje!’ roept Wannes.
 ‘Hou op, bonobo!’
 Mijn kleine broer gaat natuurlijk door met schelden. Dat 
heb je met zo’n knul van negen zomers. ‘Ik haat je!’ roep ik.
 ‘Maarten,’ sist pap.
 Ik kan nog net een vliegende broodkorst van Wannes 
ontwijken, steek mijn tong uit naar dat ventje en stop, om 
mijn woorden binnen te houden, mijn boterham zo diep in 
mijn mond dat ik net niet over mijn nek ga.
 ‘De spanning is te snijden,’ merkt pap droog op.
 Mam zucht. ‘Je vader was hier,’ zegt ze.
 ‘Die heb ik niet eens gezien,’ zegt pap.
 ‘Hij was sneller weg dan hij gekomen was.’
 Pap kijkt mijn kant op.
 Ik kauw alsof mijn leven ervan afhangt.
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 ‘Waar knapte het deze keer?’ vraagt pap laag.
 ‘Kwastje en de bezemwagen,’ snuift Pieter. Hij giechelt. Als 
een meisje.
 ‘Meisje!’ zeg ik.
 ‘Maarten, ik vraag je waar het weer fout liep.’
 Ik haal mijn schouders op, kauw mijn mond leeg en zeg: 
‘Hij had via een regisseur die iemand kent bij een of andere 
opnamestudio gehoord dat ze figuranten zochten om mee 
te doen met... je weet wel.’
 ‘Kwastje!’ roept Wannes.
 ‘Maarten hadden ze graag als bezemwagen gehad,’ zegt 
Pieter.
 Ik gooi mijn halve boterham naar zijn hoofd. Maar hij 
kan nog net op tijd wegduiken. Het brood belandt in de 
gootsteen.
 ‘En je had er geen zin in?’ probeert pap.
 Ik schud nee. ‘Ik heb massa’s huiswerk.’
 Pieter snuift. Alsof hij zijn stomme reacties eerst via zijn 
luchtwegen moet opsnuiven als een rochel. ‘Maarten gaat 
alleen voor de hoofdrol. Figureren is niet goed genoeg voor 
meneer de steracteur. Geef maar toe.’
 ‘Hou op!’
 ‘Het is zo. Superster!’
 ‘Als Maarten zijn huiswerk belangrijker vindt dan zo’n 
rol, hoofdrol of niet, dan geef ik hem volkomen gelijk,’ zegt 
pap. Hij geeft me een schouderklopje.
 ‘Bedankt.’
 ‘Kwast!’ Wannes weer.
 ‘Kind!’
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Na het avondeten ga ik op mijn kamer zitten. Op mijn 
bureau ligt een stapel schriften, kaften en los papier. 
Huiswerk! In plaats van eraan te beginnen, leg ik er mijn 
hoofd bovenop. Ik weet niet, ruzie met opa maakt me moe. 
Het zuigt de energie uit mijn lijf. De cijfers en letters, 
vragen en antwoorden schreeuwen om aandacht in mijn 
oor. Ertussen kan ik mijn hart horen slaan. En de deur van 
vanmiddag. Ik haat het als ik ruzie met hem heb. Ik weet dat 
hij trots op me is. Opa.
 Maar hij moet begrijpen dat alles over en uit is.

Uit de kast boven mijn tafel diep ik het fotoalbum op dat 
van alle albums, over de hele wereld, vast al het meest 
bekeken is. In hoeveel handen heeft het al gelegen? 
Hoeveel bewonderende blikken heeft het al moeten 
doorstaan?
 Pinokkio, staat er op de voorkant geschreven. In het 
mooiste handschrift dat ik, nu drie jaar geleden, uit 
mijn pen kreeg. Daaronder plakt een krantenknipsel dat 
ondertussen vergeeld is, en opgerold aan de hoekjes. 
Gekrompen onder al die bewonderende blikken. Onder alle 
oo’s en aah’s.
 Na maanden open ik het boek weer, want zelf kijk ik er 
haast nooit meer in. (Tenzij een tante of een oom voor de 
zoveelste keer beweert dat ze ons huis pas verlaten als ze het 
boek nog een keer hebben mogen inkijken.)
 Ik zie een foto waarop ik trots naast een gigantische 
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tekening van Pinokkio sta, enkele weken na de auditie. 
Voor die foto had ik bijna exact dezelfde kleren als die 
houten knul aangetrokken. In die tijd wilde ik helemaal op 
hem lijken. Ik wilde Pinokkio zijn. Als ze me toen hadden 
voorgesteld om mijn lichaam van een dunne houtlaag te 
voorzien, schroeven in mijn botten te draaien zodat ik 
precies zo zou lopen en bewegen als hij, dan had ik meteen 
ja gezegd. Een andere foto is er een uit een krantenknipsel 
waarop ik al het kostuum en make-up draag. Bijna 
onherkenbaar ben ik erop. Alleen als je heel goed kijkt, 
kun je zien dat ik het ben. Ik herken mezelf meteen aan 
de ogen. Steek mijn ogen uit, gooi me in een beerput, leg 
mijn groene kijkers boven op de drek en ik zeg: daar ligt 
Maarten! Ik bedoel: aan de ogen kun je alles zien.
 Tussen twee pagina’s van het album liggen enkele losse 
foto’s, omgekeerd. Ik hoef ze niet om te draaien om te 
weten dat ze genomen zijn in de tuin van Charlotte. Ik draai 
ze toch om. Ik kijk lang naar Charlotte. Hoe zou ze er nu 
uitzien?
 Ik sluit het boek en mijn ogen.
 Zonder enige moeite ga ik terug in de tijd.

Het was januari. Drie jaar geleden. Ik hing met Tim, 
een klasgenoot uit de Noordstraat, en mijn broer Pieter 
wat in het parkje naast de academie. Tim had een nieuw 
skateboard. Pieter en ik probeerden het uit, we vielen, 
klommen weer overeind, zetten ons nog een keer af en 
vielen weer. Tim was er handig mee. Het was zijn vierde 
skateboard in evenveel jaar tijd. Hij reed van schansen, 
gleed over hoge stoepranden heen en ging nooit ofte 
nimmer op zijn bek. Bieke en Eline stonden ons te 
begluren. Nu ja, Tim. Pieter en ik waren lucht, zo zonder 
board en halsbrekende stunts. Pieter had echter iets 
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achter de hand. Hij knipoogde naar me en haalde zijn 
splinternieuwe iPod uit zijn jaszak.
 Maar hoe uitvoerig hij ook het ding zat te bekijken en 
te betasten, hoe hard hij ook tegen me zei hoe ingenieus 
dit exemplaar wel was, hij kon niet op tegen Tim die voor 
de gein tot vlak bij de academie scheurde, alsof hij ertegen 
te pletter zou slaan. Hij wipte net op tijd en superhandig 
van zijn bord, zette zich met één voet af tegen de muur 
en kwam op beide voeten neer alsof hij gewoon over een 
kuiltje was gesprongen. Hoe hij het precies deed, kan ik 
je niet navertellen, maar hij had in die sprong ook nog 
de achterkant van zijn skateboard beetgepakt. Nog even 
oefenen en hij kon het ding met een onzichtbare beweging 
terug in de verpakking steken, mét het cellofaan eromheen.
 ‘Pies of keek,’ riep Pieter.
 Waarop de meiden lachten.
 Toen we achter ons keken, begrepen we dat het niet was 
om wat mijn broer had geroepen, maar om Tim die zijn 
skateboard rechtopstaand op twee vingers liet balanceren, 
er een zwieper aan gaf zodat het draaide als een basketbal.
 Pieter en ik reden huiswaarts.
 Huiswaarts betekende niet meer dan het marktplein over 
fietsen, het rusthuis voorbij en de straat oversteken.
 Halfweg ging mijn mobiel.
 Het was een bericht van pap.
 Opa vraagt of jij wil meedoen met een auditie. Het is nogal 
dringend. Een gouden kans! :o)

Zo uitvoerig had mijn pa nog nooit een sms-bericht naar 
me gestuurd. Meestal hield hij het bij komen eten, waar blijf 
je, kroketten of puree.
 Nu stuurde hij zowaar een bericht in volzinnen en hij 
had zelfs oog voor interpunctie.
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 Ik voelde dat dit belangrijk was.
 Pieter vloekte. De oortjes van zijn ingenieuze iPod zaten 
tussen de ketting van zijn fiets geklemd.
 Hij sloeg op de grond.

Ik gooide mijn fiets tegen de pui van onze winkel, en 
stormde naar boven. Pap stond in de keuken koffie in te 
schenken.
 ‘Auditie?’ vroeg ik.
 Hij knikte. ‘Je opa kent iemand die een rol vertolkt in een 
grootse musical. Alladin en de Wonderlamp of zo.’
 ‘Pinokkio,’ lachte mam, die in de woonkamer was.
 ‘Toch niet die houten klaas met zijn lange neus?’ vroeg 
Pieter, die een poosje na mij binnenkwam.
 ‘Pieter!’ hoorde ik mam roepen. ‘Wat heb jij uitgehaald?’
 Zijn handen zaten onder het kettingvet. Zijn oorschelpen 
en wangen ook want hij had geprobeerd of de oortjes nog 
werkten nadat hij ze tussen de pas geoliede ketting uit had 
gevist.
 Ik stond hem genadeloos uit te lachen.
 ‘We gaan,’ zei pap.
 Hij duwde me in de richting van de deur.
 ‘Naar?’
 ‘Opa. Het is superdringend.’

Voor opa was altijd alles superdringend. Dat waren we wel 
gewend.
 Hij stond ons al op te wachten in de deuropening. Hij 
blonk van nervositeit.
 ‘Maarten, Maarten!’ riep hij. Hij wenkte me en verdween 
in het huis. Na enkele seconden kwam hij terug en wenkte 
me opnieuw, maar dan met nog grotere gebaren.
 ‘Ik kom!’ riep ik.
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 Maar hij was alweer in de gang verdwenen.
 Toen ik binnenkwam, begon hij als een wilde te praten. 
Ik verstond Pier Tijssen en dat hij die man goed kende en dat 
het een belangrijke acteur en regisseur was. Dat die Pier de rol 
van Fox voor zijn rekening nam. Opa zei nog een heleboel, 
dat het in Antwerpen was en dat de musical door België en 
Nederland zou toeren.
 ‘En zijn huiswerk dan?’ vroeg oma. Ze stond in de 
keuken sinaasappelen te persen en heel de tijd van nee te 
schudden, omdat opa weer zo enthousiast over iets deed.
 Opa sloeg het weg met zijn hand. Nochtans vond 
hij anders huiswerk en school belangrijker dan eten en 
drinken. En opa at en dronk graag!
 ‘Moet ik dan niet meer naar school?’ probeerde ik.
 ‘Hou je kop,’ zei opa. ‘Niet meteen beginnen 
doordraaien.’
 Ik hield mijn kop en vroeg me af wat er nu ging 
gebeuren.
 Opa nam zijn mobieltje en keek besluiteloos naar het 
klavier. Het ding zat al een halfjaar compleet nutteloos in 
zijn zak.
 Ik zag pap naar zijn vader kijken, met een blik van: hoe 
gaat hij het klaarspelen om die ooit aan de praat te krijgen?
 ‘Staat hij aan?’  snoof pap.
 ‘Zal ik de handleiding voor je zoeken?’ grapte ik.
 Maar opa hoorde niks. Bijna had ik met hem te doen, hoe 
hij daar in de woonkamer stond, compleet van slag alsof het 
plafond naar omlaag was gekomen en hij niet wist hoe hij 
met dat vreemde apparaat in zijn handen de hulpdiensten 
moest verwittigen.
 ‘Wat ga je doen, pa?’ vroeg pap. Hij klonk een beetje 
geamuseerd.
 ‘Pier bellen natuurlijk.’
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 ‘Waarom?’
 Hij keek van zijn mobiel naar pap. ‘Om te vertellen dat 
Maarten het wil doen.’
 ‘Wat doen?’ piepte ik.
 Opa keek me aan alsof ik de domste vraag ooit had 
gesteld. Iets in de trant van: ‘Geeft een koe ook karnemelk?’
 ‘Auditie, natuurlijk,’ bromde opa.
 ‘Maar wil hij dit wel?’ vroeg pap. Het klonk alsof hij en 
opa een gesprek voerden waar ik zelf niet bij was.
 ‘Natuurlijk wil hij dat,’ beet opa, terwijl hij nog steeds 
naar de toetsen op zijn telefoon stond te kijken.
 Pap keek me aan. Ik was er dus wel!
 Ik haalde mijn schouders op, maar intussen zag ik 
mezelf uit een levensgrote cadeaudoos springen en Dorus 
nabootsen. ‘Er wonen twee motten in mijn oude jas.’
 ‘Gaaf,’ zei ik.
 Opa’s gezicht klaarde op als de lucht na een fikse 
plensbui op een zwoele zomermiddag. Hij tikte in geen tijd 
het nummer van die Pier in, alsof hij de onkunde op het 
gebied van mobieltjes had staan veinzen.
 Papa wees met zijn kin van mij naar opa en zijn telefoon.
 ‘Pier?’ riep opa door het toestel.
 Toen vloekte hij. ‘Antwoordapparaat.’
 ‘En nu?’ vroeg ik.
 Opa dacht na. ‘Zodra ik iets van hem hoor, stuur ik een 
sms,’ zei hij.
 Pap en ik moesten erom lachen. ‘Een sms!’ herhaalden 
we.
 ‘En nu mijn huis uit,’ beval opa.
 ‘Hou je kop, bejaarde!’ riep oma vanuit de keuken.
 Maar pap en ik deden wat hij zei.
 ‘Ga huiswerk maken,’ zei hij toen we over de oprit naar 
de auto liepen. ‘Nu het nog kan.’
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Waarom ik en niet Pieter? Gewoon, ik had al vaker audities 
gedaan. Al van bij de geboorte wist iedereen het: Maarten wordt 
acteur. Klaar.
 Liefst musicalacteur, want ik hield van zingen, dansen en gek 
doen.
 Op familiefeestjes was ik de nar die uit een grote doos kwam 
gesprongen, de gladjanus met strak gestreken haar en in 
glitterpak die zelfverzonnen levensliederen zong. Ik bracht mijn 
oma en opa, zelfs mam en pap elk kerstfeest weer tot tranen van 
ontroering.
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Vandaag heb ik geen zin in huiswerk.
 Beneden hoor ik mijn broers ruziemaken.
 Uit het geschreeuw kan ik opmaken dat Wannes het 
mobieltje van Pieter in zijn melk heeft gestopt.
 Met flink veel tegenzin open ik mijn schrift Nederlands.
 Foute keuze, want meteen denk ik aan meneer De 
Bakker en aan wat er vanmorgen gebeurde.
 Toen ik de klas binnenkwam, had ik meteen door dat 
De Bakker op dreef was. Hij was met het goede been uit 
bed gestapt, maar dat was in zijn geval nadelig voor zijn 
omgeving. Je ziet het aan zijn manier van doen, aan hoe 
hij zijn jasje over de rug van zijn stoel gooit, aan hoe hij 
met de scherpe kant van een stuk krijt over de hele breedte 
van het bord sleept, wat een geluid voortbrengt dat al het 
haar op je lichaam rechtop doet staan. Zelfs op de plek 
waarvan je dacht dat daar geen haar groeide! Toen we 
allemaal klaarwakker, in trance van de krijtschreeuw, recht 
in onze bank naar hem zaten te kijken, staren eigenlijk, 
rolde hij tergend traag zijn hemdsmouwen op, waarbij hij 
onze gezichten een voor een grijnzend in zich opnam. ‘Zo,’ 
zei hij, toen hij klaar was met rollen. Hij duwde de dikke 
cirkels stof die zijn bovenarmen afknepen tot in zijn oksel. 
Het was pas half negen en hij had er al zweetvlekken zitten. 
Misschien waren ze nog van gisteren.
 Ik trok mijn neus op. Ik trok zijn aandacht. Shit.
 ‘Laat je taak eens zien, Maarten,’ snoof hij.
 ‘Mijn wat?’ vroeg ik. Alsof ik tijd wilde winnen.



22

 ‘Je taak,’ zei hij. ‘Ik denk niet dat er andere dingen 
zijn die ik van jou wil zien.’ Hij keek smalend naar de 
klas, probeerde in één oogopslag alle blikken van zijn 
toehoorders te vangen. Iedereen lachte, natuurlijk. De 
Bakker wist dat hij ze in geen tijd allemaal op zijn hand 
had.
 Ondertussen zat ik met mijn hoofd in mijn rugzak. Taak, 
taak, taak, dacht ik.
 ‘Vind je ze niet?’ hoorde ik De Bakker vragen.
 Ik zei niets. Ik wist dat hij in mijn plaats een antwoord 
zou verzinnen.
 ‘Gewoon je neus volgen, Maarten,’ zei hij.
 Achter, naast en voor me hoorde ik mijn klasgenoten 
lachen. Hinniken als paarden. ‘Neus, neus, neus,’ gonsde 
het door de klas.
 ‘Kom maar met die neus uit je rugzak,’ ging De Bakker 
door.
 Lachen! ‘Neus, neus,’ hoorde ik achter me.
 Ik deed wat hij vroeg, zette mijn tas naast mijn tafel en 
keek naar het bord. Mijn wangen gloeiden als houtskool op 
een perfect gestookte barbecue.
 ‘Wel?’ vroeg De Bakker.
 Hij stond ondertussen met zijn voeten een eind uit 
elkaar en met zijn armen op zijn rug. Volgens mij hield hij 
van oorlogsfilms en kreeg hij een kick van scènes waarin 
rekruten, bij wijze van opleiding, honderd keer boven een 
hoop stront moeten pompen. Volgens mij at hij dagelijks 
soldatenkoeken en dronk hij zijn koffie uit een gamel.
 ‘Wel?’ Hij werd zenuwachtig.
 Ik trok mijn schouders op. ‘Ik weet het niet,’ fluisterde ik.
 Het liefst sloeg ik mezelf voor het hoofd. Van alle 
leerlingen, en dan al zeker van alle jongens uit de klas, 
was ik de netste, de meest ordelijke, de punctueelste. Daar 
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bestond geen twijfel over. Uitgerekend ik had mijn taak niet 
bij me en wist niet eens waar ik die gelaten had. Toch had ik 
hem gemaakt. Eerst in het klad, dan in het net. Ik had hem 
herlezen, voorzien van twee gaten en dan netjes...
 Shit.
 ‘Ik heb mijn takenblad in de verkeerde map gestopt,’ zei 
ik.
 De Bakker sloeg zijn voeten tegen elkaar en zijn handen 
ineen. Alsof hij naar iets wondermoois stond te kijken.
 Verwijfde kloot, dacht ik bij mezelf.
 ‘Hij heeft zijn blad in de verkeerde map gestopt,’ 
herhaalde hij, over mijn hoofd, naar de rest van de groep. 
Maar dan op een belachelijk toontje en met een stem die hij 
van de tekenfilmzender had gehaald.
 ‘Welke map?’ vroeg hij.
 ‘Weet ik niet,’ zei ik. ‘Wiskunde, denk ik.’
 ‘Zeker?’ vroeg hij.
 Wat maakt het uit, dacht ik. Maar ik knikte.
 ‘Heel zeker?’
 Ik knikte nog een keer.
 ‘Heel, heel zeker?’ Bij iedere ‘zeker’ ging zijn kin wat 
meer de hoogte in. Heel de tijd zat ik naar zijn hals te 
kijken. Hij had zich verwond bij het scheren. Ik vroeg me af 
wanneer hij eindelijk een keer de slagader ging raken.
 Ik schoof nerveus heen en weer op mijn stoel en knikte 
nog een keer. De honderdste keer of zo.
 ‘Je neus,’ zei De Bakker.
 ‘Wat?’
 ‘Je neus.’
 Mijn god, ik voelde eraan. Hoe kon ik zoiets stoms 
doen. Fien, die naast me zat, proestte het uit. Kasper, 
linksvoor, beet in zijn knokkels om zijn lach binnen te 
houden.
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 ‘Hij groeit,’ ging De Bakker verder. Hij wees naar het 
midden van mijn gezicht.
 ‘En hij is al zo groot!’ gierde Lena naast me. Ze raakte 
het puntje van mijn neus. Ik sloeg haar hand weg. ‘Hé, 
mister zaagsel!’ riep ze.
 Het dak ging eraf! Mijn klasgenoten sloegen zich op de 
knieën en op de tafels. Het was feest!
 ‘Straks prik je nog een gat in mijn bord,’ zei De Bakker. 
Hij deed alsof hij schrok en sprong opzij voor mijn neus die 
groeide en groeide en bijna zijn arm of zo raakte.
 Goed gespeeld, dacht ik bij mezelf. En: zou hij bij een 
toneelgroep zitten?
 ‘Zeg iets,’ smeekte De Bakker.
 ‘Wat?’
 ‘Zeg iets, iets dat waar is,’ riep hij uit.
 De klas kwam niet meer bij.
 ‘Zeg de waarheid!’ zong De Bakker.
 ‘Ik vind jou een lul,’ zei ik.
 Want dat was waar.
 Ineens viel de klas stil. Alsof de stekker eruit werd 
getrokken.
 De Bakker zag lijkbleek. Ineens. In mijn gedachten ging 
iemand alvast op zoek naar een infuus en zeeg De Bakker in 
elkaar op de grond.
 Maar in het echt kwam hij met grote passen op mij af.
 ‘Naar de directeur,’ snauwde hij. ‘Nu!’ Zijn speeksel viel 
op mijn bank.
 Ik deed wat hij vroeg.

Van Driessche, de directeur, zat tegenover me aan zijn 
grote schrijftafel en luisterde aandachtig naar mijn verhaal. 
Achter zijn hoofd was niks dan glas, waardoor de mooiste 
plek van de school naar binnen kwam: een lap gras die 


