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Sprotjes moeder reed te hard. Ze was al een keer door rood 
gereden en het verkeerslicht waar ze nu op af reed, stond ook 
al gevaarlijk lang op oranje.
 ‘Dat haal je niet!’ zei Sprotje. Buiten slenterden de mensen 
in T-shirt langs de etalages en de hemel boven de stad was zo 
blauw alsof hij pas opnieuw geschilderd was. Deze dag was 
hooguit bedoeld om een ijsje te gaan eten, in elk geval niet 
om zo’n stomme...
 ‘Natuurlijk haal ik dat wel.’ Haar moeder gaf nog wat meer 
gas, maar ze haalde het niet en moest zo hard remmen dat de 
veiligheidsgordel in Sprotjes schouder sneed.
 ‘Mam! Wil je je rijbewijs kwijt of zo? Je bent toch al te 
laat.’
 Haar moeder keek in de achteruitkijkspiegel en likte een 
beetje lippenstift van haar tanden. ‘O ja? En wie z’n schuld is 
het dat we zo laat zijn? Wie moest er zo nodig nog met al haar 
vriendinnen bellen en een halfuur naar een versleten spijker-
broek zoeken waarin geen normaal mens meer de straat op 
zou gaan?’
 Sprotje streek over haar broek, die inderdaad betere tijden 
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had gekend, en keek uit het raampje. De taxi stonk naar si-
garettenrook en vreemde mensen. ‘Ik heb gewoon geen zin 
om trouwjurken te gaan kijken. En jij moest daar vroeger ook 
niets van hebben. Voor...’ Ze maakte haar zin niet af: voor die 
betweter op het toneel verscheen, voor dat gepraat over trou-
wen begon, toen er nog niemand bij ons op de wc autotijd-
schriften zat te lezen en ik nog de grote slaapkamer had. Dat 
hoefde Sprotje allemaal niet hardop te zeggen. Haar moeder 
wist ook zo wel wat er in haar hoofd omging, en het schuld-
gevoel dat het haar bezorgde maakte haar humeur er niet be-
paald beter op. Ze wierp een grimmige blik in de achteruit-
kijkspiegel en plukte het haar van haar voorhoofd.
 ‘Het spijt me dat ik van mening veranderd ben! Dat zou 
jou natuurlijk nooit overkomen. Goeie god, ik wilde gewoon 
graag dat je erbij zou zijn. Dat je me helpt met uitzoeken. An-
ders weet je toch ook altijd zo goed wat ik aan moet?’
 Het licht sprong op groen en de automobilist achter hen, 
een klein, kaal mannetje dat amper over zijn stuur heen kon 
kijken, toeterde toen Sprotjes moeder niet onmiddellijk op-
trok.
 ‘Ja ja, ik ga al. Moet je die kleine gifkikker nou eens zien. Je 
komt ze ook overal tegen, die gifkikkers.’
 Haar moeder wisselde zo abrupt van rijstrook dat het kale 
mannetje zijn middelvinger naar haar opstak, maar ze zag het 
niet eens. Ze was nu al dagen zo, sinds zij en die betweter de 
trouwdatum hadden vastgesteld.
 ‘Ik snap er nog steeds niets van.’ Sprotje had zich heilig 
voorgenomen er niet weer over te beginnen, maar ze kon het 
gewoon niet laten. ‘Waarom moet je met hem trouwen? Is het 
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niet genoeg dat hij om de dag...’ Ze beet op haar onderlip. 
Klaar.
 Haar moeder hield het stuur zo stevig vast dat haar knok-
kels spierwit werden. Alsof Sprotje niet wist dat het een idee 
van die betweter was geweest. Hij was dol op trouwerijen en 
alles wat erbij hoorde, en daarom moesten ze op deze heerlijk-
warme, hemelsblauwe lentemiddag op zoek naar een trouw-
jurk. En dat terwijl Sprotjes moeder hooguit vijf keer in haar 
leven een rok aan had gehad, om van jurken maar te zwij-
gen.
 ‘Hij zegt dat hij me gewoon graag in zo’n ding wil zien,’ 
mompelde ze. ‘Hij zegt dat het me prachtig zal staan.’
 Sprotje zag helemaal voor zich hoe hij keek als hij dat zei. 
Als de betweter een romantische bui had, kreeg hij een ont-
zettend onnozele blik in zijn ogen, alsof zijn gezicht smolt van 
ontroering, als een pakje boter in de zon. Met die blik kon hij 
Sprotjes moeder overal warm voor krijgen, zelfs voor een wit-
te bruiloft met alles erop en eraan, zoals hij het noemde.
 Ze waren al bijna een jaar bij elkaar. Nog nooit had een 
man zich zo in hun leven genesteld. Zijn autotijdschriften la-
gen naast de wc, zijn haar zat in de borstel en bij het ontbijt 
kaapte hij de Nutella voor Sprotjes neus weg. Hij was nog net 
niet helemaal bij hen ingetrokken. Twee, drie dagen per week 
sliep hij nog in zijn eigen huis, voor zover je het een huis kon 
noemen, boven zijn rijschool, maar dat zou na de bruiloft 
natuurlijk veranderen. In de aanloop naar de grote dag had 
Sprotje haar kamer moeten ontruimen, want het echtelijke 
bed dat de betweter had uitgezocht paste niet in de slaapka-
mer van haar moeder.
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 Sprotje zette haar voeten tegen het dashboard. Daar was de 
winkel. Hij was niet al te groot. In de etalage keken twee pop-
pen in een witte trouwjurk met een wezenloos lachje de lente 
in. De betweter stond al voor de deur te wachten. Sprotje zag 
hem op zijn horloge kijken.
 ‘Straks kom ík te laat,’ zei Sprotje toen haar moeder langs 
de stoep parkeerde. Dat kwam er ook nog bij. Ze had om vijf 
uur een afspraak met Fred. Ze zouden naar de film gaan, sa-
men met Roos. ‘Waag het niet om weer te laat te komen!’ had 
Fred die ochtend op school dreigend gezegd. ‘Dan ga ik alleen 
met Roos naar de film en gaan we gezellig op de zoenrij zit-
ten.’ Sprotje had hem lachend een duw gegeven. Het was na-
melijk suf om jaloers te zijn op je beste vriendin. Maar soms 
ben je suf, ook al wil je dat helemaal niet. En Fred en Roos 
waren de laatste tijd best vaak bij elkaar, omdat Fred wis-
kundebijles nodig had en Melanie hem had aangeraden naar 
Roos te gaan. Vandaag was ook zo’n bijlesdag en Sprotje wilde 
echt niet te laat in de bioscoop zijn. Niet vanwege een stelletje 
stomme witte jurken.
 De betweter liep natuurlijk weer in een van zijn gruwelijke 
gebreide truien (svt’s noemde Fred die: sportverslaggevers-
truien), en waarschijnlijk stond hij al een hele tijd wortel te 
schieten, want hij was altijd stipt op tijd, of liever gezegd, hij 
was altijd minstens een kwartier te vroeg.
 Zo te zien was hij net zo zenuwachtig als Sprotjes moeder. 
Hij ging de hele tijd met zijn hand door zijn haar, het stond al 
alle kanten op. ‘Hèhè, eindelijk!’ riep hij. ‘Ik dacht al, die ko-
men niet.’
 ‘Lieve hemel, ik hoop dat die minutenzifterij ooit nog een 
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keer overgaat,’ fluisterde Sprotjes moeder terwijl ze op hem 
afliepen. ‘Misschien moet ik zijn horloge verzetten, zodat hij 
ook eens te laat komt. Lijkt je dat geen goed idee?’
 Sprotje moest haar lachen inhouden. Dat idee was bij haar 
ook al opgekomen.
 ‘Waarom grijnzen jullie zo?’ De betweter bekeek hen wan-
trouwig. ‘Hebben jullie weer over me zitten roddelen?’
 Sprotjes moeder gaf hem een kus. ‘Nee hoor, we hebben 
geen woord over je gezegd, niet één klein woordje!’ antwoord-
de ze.
 
Sprotje had een hekel aan winkelen. Ze vond het stomver-
velend om winkel in, winkel uit te lopen en in een of ander 
pashokje een slecht zittende broek aan te trekken. Soms nam 
Roos haar mee, of Melanie, als ze vonden dat hun Opperkip 
nog iets anders nodig had dan een versleten spijkerbroek en 
een rijbroek met knieën erin. Melanie probeerde telkens weer 
om Sprotje enthousiast te krijgen. In haar ogen was er niets 
leukers op de wereld dan honderden kledingrekken af te zoe-
ken naar dat ene speciale T-shirt, maar Sprotje zou het altijd 
tijdverspilling blijven vinden.
 Ze voelde zich helemáál rot in winkels waar ze je zodra je 
binnen was kwamen vragen wat ze voor je konden doen. De-
ze winkel was er zo een. De lucht achter de zware deur rook 
nog zoeter dan het parfum waarmee Melanie zich besproei-
de als ze een afspraakje had. Ze waren de enige klanten en de 
verkoopster had hen blijkbaar al verwacht. Sprotje ging op 
een van de met rode stof beklede stoelen zitten die met de rug 
naar de etalage stonden en bekeek de als bruid aangeklede 
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poppen, terwijl de verkoopster met haar moeder en de bet-
weter door de winkel liep.
 Sprotje zuchtte. Melanie zou haar niet met rust laten voor 
ze haar elk strikje precies beschreven had. Verveeld boog ze 
zich over de rugleuning van haar stoel en streek over de jurk 
van de blonde etalagepop. Wat voelde die stof stijf aan. Sprot-
je kon Melanies stem al horen: hoe lang was de rok, Sprotje? 
Hoe diep het decolleté? Vertel nou. De andere Wilde Kippen 
zouden niet half zo geïnteresseerd zijn, integendeel – Lisa zou 
er grapjes over maken, Roos zou afwezig voor zich uit staren 
en waarschijnlijk aan Mike, haar vriend, denken en Kim, ja, 
Kim zou vast weer zo’n hemelse blik in haar ogen krijgen en 
iets verzuchten als ‘o, wat romantisch’.
 ‘Sprotje!’
 Sprotje schrok op uit haar gedachten. Haar moeder stond 
voor haar, in een sneeuwwit geval met ruches en roosjes aan 
de mouwen, terwijl de verkoopster met een opgeplakt lachje 
op haar gezicht om haar heen draaide en de jurk rechttrok. 
Ze deed Sprotje denken aan de scharrelende kippen in hun 
ren bij de caravan, het clubhuis van de Wilde Kippen. Als je ze 
paardenbloemen gaf, trippelden ze net zo druk om je heen als 
deze verkoopster nu bij Sprotjes moeder deed.
 ‘Nou, ik vind het prachtig!’ De betweter liet zich op de 
stoel naast Sprotje vallen. Hij keek haar moeder gelukzalig 
aan, alsof hij hoopte dat ze die domme witte jurk nooit meer 
uit zou trekken.
 ‘Ik meen het!’ zei hij met nadruk. ‘Je ziet er schitterend uit, 
Sylvia, adembenemend. Vind je ook niet?’ Hij porde Sprotje 
met zijn elleboog in haar zij. De verkoopster trok een laatste 
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plooi recht en deed een stap achteruit. Ze glimlachte zelfvol-
daan, alsof er op de hele wereld geen belangrijker werk be-
stond dan vrouwen in een trouwjurk hijsen.
 ‘Tja, ik weet het niet,’ mompelde Sprotje. De verkoopster 
bestrafte haar gebrek aan enthousiasme met een ijzige blik, 
maar daardoor liet Sprotje zich niet uit het veld slaan. ‘Nee,’ 
ging ze onbewogen verder. ‘Op een of andere manier ben je 
niet jezelf in dat ding.’
 ‘Dat is nu juist de bedoeling van een trouwjurk, lieve kind,’ 
zei de verkoopster met een zuinig mondje. Haar lippenstift 
paste precies bij haar nagellak. ‘De jurk betovert haar draag-
ster, waardoor ze straalt als op geen enkele andere dag in haar 
leven.’
 Sprotjes moeder bekeek zichzelf ongemakkelijk.
 ‘Ik vind helemaal niet dat ze straalt,’ zei Sprotje. ‘Ik vind 
dat je eruitziet als een pop, mam.’
 Het kostte de verkoopster moeite om haar glimlach vast 
te houden. Hij hing nog net aan een van haar mondhoeken. 
Sprotjes moeder fronste haar voorhoofd, liep naar de dichtst-
bijzijnde spiegel en keek er kritisch in. ‘Ja, dat vind ik eerlijk 
gezegd ook,’ zei ze uiteindelijk met een zucht. ‘Laten we een 
andere proberen.’
 Ze paste nog zeven andere jurken, en over niet één waren 
zij en de betweter het eens: de ene keer vond Sprotjes moeder 
de jurk mooi en hij niet, de andere keer vond hij hem prach-
tig en schudde zij alleen maar afkeurend haar hoofd. Met elke 
afgekeurde jurk zakte het gemaakte lachje van de verkoop-
ster nog een beetje verder weg, en toen er een nieuwe klant de 
winkel in kwam deed ze het lastige stel opgelucht aan een col-
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lega over. Het werd later en later. Fred en Roos waren vast al 
op weg naar de bioscoop.
 Toen de tweede verkoopster bedacht dat de dochter van de 
aanstaande bruid best alvast een paar mooie bruidsmeisjes-
jurken kon passen, hield Sprotje het niet meer uit op haar ro-
de stoel.
 ‘Mam, ik moet ervandoor!’ zei ze zonder op de smeken-
de blik van haar moeder te letten. ‘Fred staat al minstens een 
kwartier te wachten.’ Met die woorden rende ze de winkel uit. 
Buiten haalde ze eerst eens diep adem. Het was of ze de ge-
parfumeerde lucht uit de winkel nog op haar tong proefde. 
Door de etalageruit wierp ze een laatste blik op haar moeder, 
die met een ongelukkig gezicht haar armen in een stel pof-
mouwtjes stak. De betweter stond intussen op haar in te pra-
ten.
 Nooit! dacht Sprotje, terwijl ze in looppas op weg ging 
naar de bioscoop. Nooit krijgen ze me in zo’n jurk. Als ik ooit 
trouw – en van de gedachte alleen al kreeg ze hoofdpijn – dan 
ga ik gewoon in mijn rijbroek. Dan voel ik me tenminste niet 
alsof ik verkleed ben.
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Van de bruidsmodewinkel was het nog geen tien minuten lo-
pen naar de bioscoop waar Fred altijd het liefste heen ging, 
maar toen Sprotje er buiten adem en met gruwelijke steken 
in haar zij aankwam, was er geen spoor van Fred te bekennen. 
Eén akelig moment lang dacht ze echt dat hij en Roos zonder 
haar naar binnen waren gegaan, tot iemand van achteren zijn 
handen voor haar ogen sloeg en fluisterde: ‘Hallo, Opperkip, 
ben je weer eens te laat?’ Wat deed het haar goed om Freds ge-
zicht weer te zien, na al die tule en al dat kant.
 ‘Waar is Roos?’ Sprotje keek zoekend rond.
 ‘Die houdt de stoelen bezet,’ antwoordde Fred terwijl hij 
haar mee naar binnen trok. In de foyer hing de warme, vet-
tige geur van popcorn en de posters aan de muren maak-
ten nieuwsgierig naar de beelden die al in het donker op hen 
wachtten. Zo vreselijk als Sprotje het vond om door overvolle 
winkels te schuifelen, zo heerlijk was het om naar de film te 
gaan. Soms droomde ze ervan om een hele week achter elkaar 
in zo’n zachte pluchen stoel te zitten, te wachten tot het licht 
doofde, het gordijn openging en dan van de ene film in de an-
dere te glijden.
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 Fred bestelde een extra grote zak popcorn. ‘En? Heeft je 
moeder haar trouwjurk?’ vroeg hij.
 ‘Welnee. Wat zij mooi vond, vond de betweter niet mooi 
en omgekeerd. Hoe komen ze eigenlijk op het idee dat ze zo 
goed bij elkaar passen dat ze moeten trouwen? Ze vinden niet 
eens dezelfde jurken mooi! Ik kan niks bedenken wat ze alle-
bei wél mooi vinden. Ze kunnen geen film kijken zonder dat 
een van beiden in slaap valt. Ze houden niet van dezelfde mu-
ziek, en als ze op vakantie willen worden ze het er niet over 
eens waarheen.’
 ‘Ja, zo gaat dat. Tegenpolen trekken elkaar aan. Ik draag 
ook geen rijbroek, alleen omdat jij er dag en nacht in rond-
loopt.’
 Sprotje probeerde haar elleboog in zijn zij te planten, maar 
Fred ontweek haar lachend en liet de vrouw die verveeld voor 
zaal 3 stond hun kaartjes zien.
 Het was al donker in de zaal, maar gelukkig was de reclame 
nog bezig. Sprotje had er een hekel aan om het begin van een 
film te missen.
 Roos zat op de een na achterste rij op hen te wachten. Na-
tuurlijk. Fred kocht altijd kaartjes voor een van de achterste 
rijen. Sprotje zat liever vooraan, helemaal vooraan, waar het 
doek zo groot was dat het je bijna opslokte, maar Fred had 
een voorkeur voor de zoenrijen, zoals hij ze noemde.
 ‘En, hoe was het?’ fluisterde Roos toen Sprotje in de stoel 
naast haar plofte.
 ‘Hou op! Je wilt niet weten hoe...’ Sprotje hield abrupt op 
met praten. In het donker was het haar eerst niet eens opge-
vallen: Roos had heel kort haar, zo kort als dat van een jongen 
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– zelfs Freds rode vossenhaar was langer.
 ‘Kijk niet zo!’ Roos grinnikte verlegen. ‘Het staat wel goed, 
toch?’ Maar ze keek Sprotje nu toch een beetje ongerust aan.
 ‘Wanneer heb je dat laten doen?’ Die ochtend op school 
had Roos nog lang haar gehad. Net zulk lang haar als Sprot-
je.
 ‘Voel eens,’ zei Roos. ‘Lekker hè?’
 Sprotje ging met haar hand over het donkere haar. ‘Het 
voelt aan als hondenhaar,’ stelde ze vast. ‘Of als geweekte egel-
stekels.’
 Roos lachte. ‘Fred heeft het geknipt. Je had mijn moeder 
moeten zien kijken toen ik mijn kamer uit kwam. Maar het is 
haar eigen schuld. Ik heb wel honderd keer gezegd dat ik naar 
de kapper wilde om mijn haar kort te laten knippen, maar ik 
mocht nooit van haar.’
 Sprotje keek ongelovig naar Fred.
 ‘Tja, ik heb verborgen talenten, Opperkip,’ fluisterde hij in 
haar oor. Hij graaide in zijn zak popcorn en stopte tevreden 
een handvol in zijn mond.
 ‘Nu begrijp ik waarom je nog geen spat beter bent in wis-
kunde. Dat hoef je niet te kunnen om haren te knippen.’ 
Sprotje kon het niet voor zich houden, hoewel ze het zelf een 
flauwe opmerking vond, al terwijl ze het zei. Aan de ande-
re kant... Roos was dan wel haar beste vriendin, zeker, haar 
aller-, allerbeste altijd-en-eeuwigvriendin, maar ze waren al 
eens eerder op dezelfde jongen verliefd geweest en dat had 
Sprotje het eerste hartzeer van haar leven bezorgd. Dat wilde 
ze niet nog een keer meemaken. En Mike, de vriend van Roos, 
was heel ver weg, ze zagen elkaar maar om het weekend...
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 ‘Hé, klonk dat soms een tikje jaloers?’ Fred fluisterde zo 
zacht in Sprotjes oor dat alleen zij zijn woorden verstond. Hij 
graaide weer in de zak en stopte een handje popcorn in haar 
mond. ‘Ik val niet op vrouwen met donker haar, weet je nog?’ 
zei hij. ‘Bovendien wil Roos alleen maar jongens die paard-
rijden als een dolle. En dat...’ hij haalde spijtig zijn schouders 
op, ‘...dat is helaas niet een van mijn ontelbare, onwaarschijn-
lijke talenten.’
 Sprotje moest lachen. Zo deed Fred dat altijd. Elke last, al 
was hij nog zo zwaar, kon hij van haar ziel tillen, alleen met 
dat scheve lachje van hem. Ze voelde zich zo dom, vooral 
toen ze zag hoe gekwetst Roos aan haar nieuwe korte haar zat 
te frunniken.
 ‘Sorry,’ mompelde ze. Ze zette haar knieën tegen de stoel 
voor haar. ‘Ik ben een beetje raar in mijn hoofd door dat hele 
trouwerijgedoe. Ik weet ook niet...’
 Gelukkig was de film, die na nog eens twintig eindeloze 
minuten reclame en ‘binnenkort in deze bioscoop’ begon, zo 
spannend dat Sprotje even alles vergat: al die ‘hoe moet dat 
nou als de betweter echt bij ons intrekt?’-gedachten, al die 
‘waarom trouwt ze nou weer meteen met hem?’-vragen. Zelfs 
Fred volgde de gebeurtenissen op het doek zo geboeid dat hij 
helemaal vergat waarom hij kaartjes voor de een na achterste 
rij had gekocht, en toen het licht weer aanging hadden ze al-
le drie even tijd nodig om terug te keren naar wat meestal de 
echte, gewone wereld wordt genoemd.
 Fred was de eerste die opstond en de popcornkruimels van 
zijn trui klopte. ‘Kijk nou eens!’ zei hij toen ze zich door het 
gedrang in de foyer een weg naar de uitgang baanden. ‘Zie ik 
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daar niet nog een Wilde Kip? Gaven ze vandaag speciale Kip-
penkorting of is de bioscoop tegenwoordig jullie clubhuis?’
 Het was Lisa die hij in het oog had gekregen. Ze stond bij 
de popcornautomaat. Freds club, de Pygmeeën, noemde haar 
altijd de Pistolenkip, omdat onder Lisa’s spijkerjasje, dat ze 
in weer en wind aanhad, altijd een waterpistool zat. Lisa was 
later dan de andere vier Kippen bij de club gekomen en nam 
sindsdien met voorliefde en grote handigheid alle spionage-
taken op zich. Als er iets over de Pygmeeën moest worden uit-
gevogeld – want Fred zei tegen Sprotje natuurlijk geen stom 
woord over de clubzaken van de jongens – ging Lisa op on-
derzoek uit. De andere Kippen hadden regelmatig het ver-
moeden dat ze zich onzichtbaar kon maken, zo makkelijk 
ging het haar af om de geheimen van de jongens af te luiste-
ren. Maar de laatste maanden was ze meer met de toneelclub 
op school bezig dan met Pygmeeëngeheimen. Roos en Sprot-
je vonden allang niet meer dat Pygmeeën pesten het span-
nendste ter wereld was, en inmiddels was ook Lisa tot dit in-
zicht gekomen. ‘Worden we toch nog volwassen,’ had ze op de 
laatste bijeenkomst van de Wilde Kippen gezegd, en ze had 
er oprecht verbaasd bij gekeken, alsof ze er zeker van was ge-
weest dat dit lot haar bespaard zou blijven.
 ‘Met wie staat ze daar nou te praten?’ vroeg Roos, die ach-
ter Fred en Sprotje aan naar de bar schuifelde. Lisa was zo 
druk in gesprek dat ze Fred en haar collega-Kippen nog steeds 
niet zag. Melanie zou reuze teleurgesteld zijn geweest. Het 
was geen jongen die daar naast de Pistolenkip stond, maar 
een meisje uit de parallelklas: Margot, die bij Lisa op de to-
neelclub zat. Ze studeerden op het moment een nieuw stuk 
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in, natuurlijk weer iets van Shakespeare. De lerares die de to-
neelclub leidde moest niets van andere toneelschrijvers heb-
ben, ook al had ze daarmee al een flink aantal kinderen weg-
gejaagd. Shakespeare was namelijk helemaal niet zo makke-
lijk uit je hoofd te leren. Maar Lisa deed het met het grootste 
plezier van de wereld. Sprotje wist niet precies welk stuk ze 
nu aan het repeteren waren. Als ze het zich goed herinnerde, 
heette het Zoals u wilt of Wat u bevalt. Of zoiets.
 Fred viste het laatste stukje popcorn uit de zak, mikte zorg-
vuldig en gooide het naar Lisa’s hoofd. Lisa draaide zich ge-
schrokken om, alsof ze de straal van haar eigen waterpistool 
in haar gezicht had gekregen.
 Fred wrong zich tussen twee jongetjes door, die nog niet 
eens tot aan zijn navel kwamen. ‘Zo, Pistolenkip!’ riep hij. 
‘Voor de verandering eens niet op je hoede? En dan ook nog 
op pad met een niet-Kip?’
 Kennelijk zag Lisa dat inderdaad als een middelzwaar mis-
drijf, want ze keek Sprotje en Roos schuldbewust aan, alsof 
ze verwachtte dat de vriendinnen haar ter plekke uit de club 
zouden gooien.
 ‘Wat, eh... doen jullie nou hier?’ stamelde ze. ‘Ik dacht dat 
Sprotje vandaag naar trouwjurken ging kijken.’
 ‘Dat is ook zo.’ Fred sloeg een arm om Sprotjes schouders 
en aaide haar over haar hoofd. ‘Daarna was ze er verschrikke-
lijk aan toe en moesten Roos en ik haar eerst weer opbeuren.’
 Lisa knikte afwezig en keek net zo geschokt naar het nieu-
we haar van Roos als Sprotje eerder had gedaan. ‘Wat heb je 
nou gedaan? Al dat mooie haar! Ik had een vinger afgehakt 
voor zulk mooi haar.’
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 Roos haalde haar schouders op. ‘Tja,’ zei ze. ‘Als ik dat had 
geweten, had ik het voor je bewaard. Maar nu ligt het in de 
vuilnisbak.’
 Het meisje naast Lisa had de hele tijd zwijgend tegen de 
bar gestaan, zuigend op haar rietje. Nu zette ze haar flesje cola 
weg en legde een hand op Lisa’s schouder. ‘Ik moet gaan,’ zei 
ze. ‘Ik zie je later.’ Ze knikte naar Fred en de andere Kippen en 
verdween in de nog steeds stampvolle foyer.
 ‘Margot en ik spelen samen toneel, maar dat wisten jullie 
al,’ verklaarde Lisa. ‘Ze is hartstikke goed. En we zijn erachter 
gekomen dat we van precies dezelfde films houden.’
 ‘Ze ziet er ook hartstikke goed uit!’ constateerde Fred. 
‘Echt, helemaal niets mis mee.’
 Lisa bekeek hem met een vies gezicht, alsof er opeens 
hoorntjes uit Freds rode haar groeiden. ‘Het wordt tijd dat 
Sprotje jou eens wat beter opvoedt,’ zei ze vol verachting. ‘Ik 
kijk toch ook niet zo naar jullie? Ik zeg toch ook niet zulke 
domme dingen over jullie?’
 ‘Van mij mag je hoor, Pistolenkip!’ zei Fred met een spot-
tende buiging. ‘Ik vind het helemaal niet erg om nagefloten te 
worden.’
 Om zoveel mannelijke ijdelheid kon Sprotje alleen maar 
zuchten.
 


