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Nikki en Noa 

‘Wat lijken wij op elkaar, hè?’ 
Nikki stond in de badkamer naast haar zus Noa te grijn-

zen naar hun spiegelbeeld. Ze hadden de armen om elkaars
schouders geslagen en hun hoofden naar elkaar gebogen,
Nikki naar rechts, Noa naar links. Allebei waren ze nog in
badjas en hadden ze een handdoek om hun natte haren ge-
wikkeld. De kleur van hun haar was daardoor niet te zien,
maar dat van Nikki was lichter, en dat van Noa golfde meer.
Ook hun ogen hadden een andere bruintint, Noa had wat
meer spikkeltjes goud erin, maar hun gezichten waren op
dezelfde manier gebeeldhouwd, zoals hun moeder altijd zei.
Dat viel extra op nu ze hun handdoektulband op hadden. Ja,
het was niet zo gek dat mensen vaak dachten dat zij een een-
eiige tweeling waren, terwijl ze toch echt twee-eiig waren. 

Noa liet los. ‘Nou, dit schiet niet op.’
‘Nee,’ zei Nikki. ‘En ik moet je haar ook nog doen.’
‘En we moeten nog tutten.’
‘En aankleden.’
Want ze moesten extra mooi zijn voor het eindexamen-

feest van vanavond!
Noa wiebelde op haar tenen. ‘O, ik heb zo’n zin!’ 
‘En anders ik wel! Hé, draai je eens om, dan kan ik je haar

doen.’
Nikki wikkelde de handdoek van Noa’s hoofd en pakte

de föhn. Ja, zij had ook zin, maar om een heel andere reden
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dan haar zus. Die kon vieren dat ze geslaagd was, terwijl zij…
Tja, als je niet zo veel deed voor school, dan zakte je. Maar

het betekende niet dat ze nu niet mee ging feesten. Boven-
dien… Tygo was er!

De afgelopen weken, tussen het examen en de uitslag in,
waren ze een paar keer met een stel van school uit geweest,
inclusief Tygo. Ergens tussen toen en nu was ze verliefd ge-
worden. En hij had met zo veel nadruk gevraagd of zij wel
kwam… 

Ze hadden een half uur nodig om zich klaar te maken.
Voor de laatste keer checkten ze het resultaat van hun in-
spanningen in de spiegel. Kleren goed? Haar in model?
Make-up in orde? Hun blikken kruisten. 

Nu was het Noa die glimlachend zei: ‘Wat lijken wij op
elkaar, hè?’
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DEEL 1

Slordig
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Nikki

De zomer, die in de armen van Tygo een eindeloze zee van
tijd had geleken, was veel te vlug voorbij gegaan. Na weken
van zwijgen ging de wekker weer af, en Nikki’s arm moest
even zoeken voor ze het kreng een mep kon geven zodat
hij ermee ophield. Grommend draaide ze zich nog een keer
om. Ze moest weer naar school. O, ze had he-le-maal géén
zin! 

Op de gang hoorde ze de stemmen van haar moeder en
haar jongste zusje Luna, en daarna haar snelle voetstappen
die de trap af roffelden. Als verse brugpieper sta je natuur-
lijk te popelen. Uit Noa’s kamer kwamen nog geen gelui-
den.

Zonder te kijken graaide Nikki haar mobiel van haar nacht-
kastje. Leunend op een elleboog typte ze een sms’je naar Ty-
go: ‘Ben jaloers. Jij begint iets nieuws. Moet leuk zijn. xxx’

Er kwam onmiddellijk een sms’je terug: ‘Ben jaloers op
jou: jij hoeft alleen maar relaxed op je lekkere kontje te zit-
ten. Moet niet moeilijk zijn.’

Zoals altijd als ze aan Tygo dacht, voelde ze het vlammen
in haar buik. Ze hadden nu twee maanden verkering met el-
kaar. Hij was leuker en liever dan haar vorige vriendjes. Nik-
ki rekte zich eens uit en bleef nog even liggen denken aan
al die heerlijke momenten samen: de eerste zoen op het eind-
examenfeest, de dag erna dat ze elkaar voortdurend sms’ten
en belden, de uren op zijn kamer, haar terugkomst van de
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vakantie met haar ouders toen ze zowat uit elkaar spatte van
verlangen en hun seks die avond, en als klap op de vuurpijl
Schiermonnikoog! 

Daarvan was ze nog steeds aan het afkicken. Met een heel
stel van school hadden ze gekampeerd onder een strakblau-
we lucht, en ze hadden een topweek gehad. Poepbruin wa-
ren ze vrijdagmiddag thuisgekomen met nog maar één week-
end om bij te komen. Noa en zij waren ’s avonds allebei
belachelijk vroeg hun bed in gedoken om pas veertien uur
later weer op te staan… 

‘Nikki! Kom je eruit?!’ Aan de andere kant van de deur
stond haar moeder te roepen. 

‘Joehoe!’ Het was niet anders. Ze drukte een kus op de
mobiel waaruit elk moment van de dag de liefde van Tygo
te horen of te lezen was, en gooide het dekbed van zich af.
Ze moest opschieten, zag ze.

Toch was ze ruim op tijd voor de eerste lesdag. De ande-
re lui die het jaar overdeden, stonden op het gedeelte van
het plein waar gerookt mocht worden: Myrte, Laura, Fatih
en Maurice. Nikki sloot zich bij hen aan. 

Het viel niet mee de uitleg over het examenjaar en de
waarschuwingen van de leraren allemaal nog een keer aan te
moeten horen. 

‘Het wordt serieus werken, mensen!’ werd hun uur na uur
voorgehouden. ‘Je kunt nu niet meer denken: “Ach, ik zie
wel wanneer ik aan het werk ga. Het examen is nog zó ver
weg.” Want voor je het weet…’ 

Nikki tekende poppetjes in de marge van haar schrift. Zij
dacht zo vaak: ik zie wel. Ze kón zich wel voornemen seri-
eus te gaan werken, maar ze wist nu al dat ze dat toch niet
vol zou houden. Rustig aan beginnen en dan op het laatst
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dubbel haar best doen, leek haar een betere strategie. En niet,
zoals vorig jaar, de hele tijd rustig aan doen…

Het werd een taaie dag, met als enige troost de gezellig-
heid van het clubje lotgenoten. Ze moesten er met elkaar
maar wat van maken.

Doodmoe plofte Nikki ’s middags op de bank om lekker
onderuitgezakt te gaan zappen. 

Noa was pas later in de middag thuis. ‘Heb je het over-
leefd?’ vroeg ze vol begrip. 

Nikki maakte een afwerende beweging met haar hand.
‘Pfoe, te erg voor woorden.’ Toen kwam ze wat meer over-
eind. ‘Hé, en jij? Vertel!’

‘Ik heb een superleuke dag gehad!’
En Nikki moest de enthousiaste verhalen over Noa’s mbo-

dansopleiding aanhoren. Elke dag dansen, géén huiswerk en
proefwerken, maar competenties en een portfolio, woorden
die ze niet kende, maar die nu deel uitmaakten van Noa’s
leven. 

Gek hoor, dacht Nikki terwijl ze over school praatten, dit
konden ze vanaf nu niet meer delen. Niet dat zij bij elkaar in
de klas zaten - al vanaf de brugklas was dat niet meer zo -
maar ze waren tot nu toe wel altijd naar dezelfde school gegaan. 

Nikki schrok op omdat Noa haar aanstootte met haar el-
leboog. ‘Moet jij geen huiswerk maken?’ vroeg ze met een
schijnheilig gezicht.

In een reflex kneep Nikki haar in haar zij, waarop Noa,
die helemaal niet tegen kietelen kon, dubbelklapte en uit-
riep: ‘Genade!’

Nee, alleen al de gedachte aan huiswerk leverde braaknei-
gingen op. Liever ging ze al kletsend in de tuin een sigaret-
je roken.



11137_Iets van mij 5.0  20-10-2011  15:42  Pagina 11



Naar school gaan begon al snel routine te worden, het ver-
schil zat in wel of niet in de supermarkt werken, wel of niet
naar Tygo, wel of niet ’s avonds op het veldje hangen met
haar vrienden uit de buurt. Apart dat alles zo snel went, dacht
Nikki, we zijn alweer anderhalve week bezig.

Ze staarde met een lege blik naar de informatie op het di-
gibord tijdens een saaie les aardrijkskunde. Naast haar zat
Myrte haar nagels paars te lakken uit een heel klein flesje dat
ze in haar etui had zitten. De stem van de leraar klonk er-
gens aan de rand van haar gedachten, maar drong niet tot
haar door. Ze had het allemaal eerder gehoord, het aard-
rijkskundeboek had ze al uit. Niet dat het was blijven han-
gen, dat niet. Al zou het nu wel moeten, maar hoe ze dat
voor elkaar moest krijgen… 

Ze wilde het voor zichzelf eigenlijk niet toegeven, maar
het klonk zo veel spannender wat Noa en Tygo nu deden.
Tygo wilde een eigen bedrijf later, hij deed iets met detail-
handel. Hoe overleef ik dit allemaal, dacht ze wanhopig. Ze
moest als tegenwicht maar veel plezier maken, dus héél veel
Tygo en lekker vaak uitgaan!

Daar had ze afgelopen weekend een goed begin mee ge-
maakt en erover dromen was een prima manier om de les-
sen door te komen, dacht ze toen ze eerder dan verwacht
opschrok van de bel. Onmiddellijk was er rumoer om haar
heen van mensen die een uur stilzitten van zich af moesten
schudden. 

‘O, mijn nagels zijn nog niet droog!’ Naast haar blies Myr-
te op haar vingers terwijl ze haar hand snel heen en weer be-
woog, en ze vroeg liefjes: ‘Houd jij m’n tas even open?’ Zo
kon ze zonder risico op schade aan haar pasgelakte nagels de
boeken in haar schoudertas laten glijden. Naast elkaar liepen
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ze het lokaal uit, de gang op. Nog één uur, dan zat deze dag
er ook weer op.

‘Even naar de wee-plee,’ zei Nikki en ze glipte op weg
naar het lokaal Nederlands het meisjestoilet binnen. 

Wat voor dag was het vandaag? Woensdag toch? Dan
moest ze ongesteld worden. Wat een uitvinding, die pil! Ze
wist altijd wanneer het kwam. Maar wacht eens, meestal had
ze op de dag dat ze ongesteld moest worden last van kramp.
Ze trok een stuk wc-papier van de rol. Nou ja, vandaag dus
niet. Of nog niet.

Ze spoelde door, waste haar handen en onderwierp haar
gezicht aan een snelle inspectie in de spiegel. Het kon ermee
door, alleen streek ze met haar lipgloss snel nog langs haar
lippen. 

Na het laatste uur liepen Nikki en Myrte met hun tassen
bungelend tegen hun billen langs de winkels in het centrum.
Naast Tygo was dit één van Nikki’s favoriete tijdsbestedin-
gen: etalages kijken, de rekken met uitverkoop checken, een
leuk shirtje scoren, en tot slot een ijsje. Met haar nieuwe aan-
winst boven in haar schooltas gepropt fietste ze om zes uur
naar huis.

De rest van de familie zat al aan tafel. O ja, óók op woens-
dag: vroeg eten, want haar moeder had cursus.

‘Sorry, mam! Helemaal vergeten!’ Snel schoof ze op haar
plek en zag toen pas haar stiefvader: ‘Hoi, Wessel! Je bent er
weer.’

Luna babbelde aan één stuk door. Nou ja, háár vader was
weer thuis na een paar dagen met de vrachtwagen en die
moest dus bijgepraat worden.

Het was Nikki’s beurt om de tafel af te ruimen en de af-
wasmachine te vullen met de vuile vaat. Haar moeder ging
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naar haar cursus, Luna had haar vader gestrikt voor hulp bij
haar huiswerk, Noa verdween naar het huis van haar vriend
Yannick.

En zij, wat zou zij eens doen? Eerst maar naar de wc. Nog
niet ongesteld… Wat gek, het kwam altijd in de loop van
de dag. 

Ze trok haar jas aan en ging bij Anouk langs, die al sinds
groep  haar vriendin was. 

‘Ik mis je wel hoor,’ zei Nikki met veel dramatiek in haar
stem. ‘Niet meer bij elkaar in de klas!’

‘Dat zou ook zijn gebeurd als jij wel geslaagd was,’ re-
ageerde Anouk nuchter. ‘Ik was toch echt geen kappersop-
leiding gaan doen.’

Nikki trok een gezicht. ‘En ik geen… hoe heet het ook
alweer?’

‘Opleiding recreatie en toerisme.’
Wat ze nog wel konden doen, was de avond volkletsen en

Nikki dacht nergens meer aan.
’s Avonds voor het slapengaan was ze nog steeds niet on-

gesteld. Morgen dan, dacht ze. 
Pas in de loop van de volgende dag kwam de gedachte

steeds duidelijker door: ze werd altijd op woensdag onge-
steld en ze was het nóg niet. Het kwam wel, hield ze zich
de hele dag voor. Of anders morgen, ze moest zich niet druk
maken.

Vrijdag was de fijnste dag van de week, dat had Nikki van-
af het begin van haar middelbare-schoolcarrière gevonden.
Niet alleen omdat de vrijdag korter was, het weekend stond
dan voor de deur. Ze moest eerst een paar uur achter de kas-
sa, daarna had ze met Tygo afgesproken. Maar vandaag was
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anders. Ook al wilde ze het niet, iedere keer dat ze naar de
wc ging, klopte haar hart sneller dan normaal. Iedere keer
dacht ze: nu ben ik het! En almaar was er de teleurstelling:
nee, nog steeds niet… Shit, en het was al vrijdag!

Het werd steeds spannender om naar de wc te gaan en haar
gedachten cirkelden steeds dwangmatiger rond een beetje
bloed. Gewoon afwachten tot ze moest en dan nog even uit-
stellen omdat ze nog geen zin had, zoals ze vaak deed, ging
niet meer. Ze moest aldoor. Ze wilde zó graag ongesteld
worden!

‘Moet je nou alweer?’ brulde Tygo ’s avonds in haar oor,
toen ze met een stel uit waren.

Nikki haalde haar schouders op. ‘Ben zo terug.’
Ze wurmde zich door de volle kroeg naar achteren, waar

de toiletten waren. In het halletje, naast de condoomauto-
maat, hing een automaat van Tampax. Terwijl ze op haar
beurt wachtte, keek Nikki strak naar de doosjes en mom-
pelde in zichzelf: ‘Het moet, het moet, het moet…’

‘Wat is er?’ vroeg Noa toen ze zich weer bij de rest had
aangesloten. Oei, Noa mocht niets aan haar zien. Met haar
hand op haar buik zei ze: ‘Beetje buikpijn.’

Ze was tevreden over dat antwoord. Ze kon niet echt iets
voor Noa verborgen houden, en ‘een beetje buikpijn’ be-
greep Noa wel. Ze loog niet eens: ze had pijn in haar buik
van de zenuwen!

En nu moest ze ophouden! Op vrijdagavond wilde ze lol
maken, dus sloeg Nikki haar armen om de nek van Tygo,
die meteen reageerde. Met zijn handen op haar billen druk-
te hij haar tegen zich aan. Nikki voelde hoe zijn opwinding
groeide en ze duwde haar buik stevig tegen die van hem.
Lekker ding was hij toch! Dát voelde ze wel in haar buik!
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Ze ging iets op haar tenen staan om met hem te kunnen ton-
gen, ook al stond iedereen om hen heen. Maar wacht! Werd
ze nu toch ineens ongesteld?! Ze voelde iets! Yes! 

Opgelucht liet ze Tygo los. Met haar lippen tegen zijn oor
kondigde ze aan dat ze weer naar de wc ging. ‘Ongesteld ge-
worden!’ Ze juichte bijna.

Weer moest ze op haar beurt wachten, weer staarde ze naar
de Tampax-doosjes, maar nu met een enorme opluchting.
Haar cyclus was gewoon in de war. Dat kon best door de
vakantieperiode en met zo’n feestweek erachteraan en toen
weer naar school en dat soort shit. Een meisje wankelde de
wc uit en Nikki schoot naar binnen.

Ze was niet ongesteld. 
Nikki staarde naar wat er niet was. Ze had even tijd no-

dig zich te herstellen.
Nadat ze zichzelf voldoende had opgepept, voegde ze zich

weer bij de anderen. ‘Ik ga een rondje halen!’ kondigde ze
aan. ‘Iedereen nog een keer hetzelfde?’
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