
12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina A



12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina B



Iris

12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina 1



Lees ook van Caja Cazemier:

Vanaf  jaar
Windkracht Merel
Wervelwind Merel

Bibi Xtra
Brugklassers! (geschreven met Karel Eykman en Martine

Letterie)
Familiegeheim (geschreven met Martine Letterie)

Survivalgids voor brugklassers (informatief)

Vanaf  jaar
Verliefd zijn is een ramp!

Vamp (bekroond met de Prijs van de Jonge Jury )
Te snel
Cool

Offline (genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury )
Echt Emma

Verliefd op je leraar
Knalhard (genomineerd voor de Prijs van de 

Jonge Jury )
De eerste keer
Iets van mij

Survivalgids voor pubers (informatief)

12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina 2



 

IRIS

Uitgeverij Ploegsma Amsterdam

12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina 3



Kijk ook op
www.cajacazemier.nl

www.ploegsma.nl

      /  /

© Tekst: Caja Cazemier , 

Omslagontwerp: Annemieke Groenhuijzen
Omslagbeeld: Getty Images

Foto auteur: Bertus Molenbuur
© Deze uitgave: Uitgeverij Ploegsma bv, Amsterdam 

Dit boek verscheen eerder bij uitgeverij Van Holkema & Warendorf.
Voor deze uitgave heeft de auteur de tekst geheel herzien.

Alle rechten voorbehouden.

Uitgeverij Ploegsma drukt haar boeken op papier met het FSC-keurmerk.
Zo helpen we waardevolle oerbossen te behouden.

12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina 4





1

‘Iris! Telefoon voor je!’
Erica stond onder aan de trap te roepen.
Iris kwam overeind, legde haar tijdschrift weg en liep naar

beneden. Wie belde haar nou op de vaste lijn?
Haar pleegmoeder wachtte haar op met de telefoon in haar

hand. ‘Bart.’
Aarzelend nam Iris hem aan en net zo traag bracht ze de

telefoon naar haar oor. ‘Hoi, met mij.’
‘Hé, Iris.’
‘Hoi...’
‘Ik dacht, ik bel toch maar even. Hoe is het met je?’
‘Gaat wel...’ Iris zette haar voet op de onderste tree en be-

gon aan de twee trappen naar haar zolderkamer.
‘Klinkt niet erg positief.’
‘Ach...’
‘Ben je al een beetje gewend?’
‘Redelijk.’
‘Zijn ze aardig?’
‘Jawel.’
‘Tjonge, is dat alles wat je kan vertellen?’
‘Ja. Nee.’
‘Vraag je niet: en hoe is het met jou? Of: heb je me ook

gemist?’
‘Hoe is het met jou?’
Bart zweeg even, en vroeg toen: ‘Wil je niet weten hoe

ik aan dit nummer kom?’
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‘Van Senna natuurlijk. Maar waarvoor bel je? Als je belt
om te kloten, dan verbreek ik de verbinding.’

‘Nee, sorry, zo bedoel ik het niet. Ik wil weten hoe het
met je is. We hebben twee weken alleen maar ge-sms’t en
een paar keer gechat. Ik wil in het echt met je praten. Ik wil
je zien. Ik wil je zoenen. Ik mis je.’

Iris plofte op haar bed en ondanks zichzelf glimlachte ze.
Nu zou ze kunnen zeggen: ik mis jou ook, want dat was
echt zo, maar ze zei het niet.

‘Mag ik niet even langskomen?’ vroeg Bart.
Zijn stem in haar oor maakte dat ze ineens zin kreeg hem

te zien. Haar zelfgekozen afzondering had lang genoeg ge-
duurd. ‘Ja, kom maar hierheen. Je bent natuurlijk nieuws-
gierig naar hoe het er hier uitziet. Je weet waar het is?’

‘Ja, Koninginnelaan. Ik ben zo bij je. Tot straks!’
Er klonk een smakkend geluid in haar oor en daarna een

langgerekte toon. Bart was onderweg.
Blonde krullen, bruine ogen, donkerrood jack en racefiets

konden hier over tien minuten zijn. Moest ze nu aan haar
pleegmoeder vragen of Bart mocht komen? Pleegmoeder, ze
kreeg het haar strot bijna niet uit. Moeder, stiefvader, pleeg-
ouders, ze had ze in alle soorten en maten. Ze had er voor-
al last van.

Iris aarzelde een moment en ging toen toch maar naar be-
neden om de telefoon terug te brengen. Het achtuurjour-
naal was zojuist begonnen. Herbert dronk zijn koffie en Eri-
ca zat op de bank weggedoken achter de krant. Op de grond
naast haar voeten lag een stapel tijdschriften.

Herbert keek op. ‘Jij ook koffie, Iris?’
‘Nee, dank je. Is het goed als Bart hier straks even komt?’
Iris zag Herbert en Erica een blik van verstandhouding wis-

selen.
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‘Natuurlijk, dat hoef je toch niet te vragen?’ antwoordde
Herbert. ‘We willen Bart wel eens zien.’

Wat braaf van me, dacht Iris toen de ze trap weer op klom,
netjes vragen of Bart hier kon komen…

Rianne deed haar kamerdeur open. ‘Wie had je aan de te-
lefoon?’

‘Wie had je aan de telefoon?’ deed Iris haar na. ‘Sinter-
klaas, nou goed!’ Snel deed ze haar eigen deur dicht. ‘Nee
hoor, helemaal niet nieuwsgierig,’ mopperde Iris hardop in
haar nieuwe kamer.

Ze keek om zich heen naar de kamer die voornamelijk vol
stond met spullen die niet van haar waren. Bed, bureautje
en stoel waren net zo tijdelijk als kamer en ouders. Haar kle-
ren, haar make-up, haar laptop: dát was van haar. Ze viste
haar sigaretten onder een stapel kleren vandaan en met het
raam open ging ze op de brede vensterbank zitten roken.
Wat helemaal niet mocht, maar daar had ze schijt aan.

Blonde krullen, donkerrood jack. Daar was Bart. Ze zag
hem zoeken naar het juiste nummer. Ze drukte haar sigaret
uit tegen een dakpan, keilde de peuk naar beneden waar hij
tussen de kale struiken terechtkwam en rende de trappen af.
Nog voor hij aan had kunnen bellen, deed Iris de deur open.
Ze sloeg haar armen om zijn dikke jack, ging op haar tenen
staan en drukte haar lippen op zijn mond. Bart zoende wild
terug en schoof zijn handen onder haar trui.

‘Niet doen! Je hebt koude handen!’ Iris maakte zich los en
deed een stap achteruit. ‘Hoi. Sorry van zonet. De telefoon.’

Bart wees naar het grote, oude huis. ‘Aardig huis hebben
die mensen.’

‘Had slechter gekund, hè? Kom op!’ Iris trok hem naar
binnen. Ze stonden in de hal. Bart hing zijn jas op de kap-
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stok en met zijn armen om Iris heen bukte hij om haar te
kunnen zoenen.

‘Ik heb je toch wel gemist,’ zei Iris tussen het kussen door.
Bart grijnsde en liet haar uiteindelijk los.

‘Wat doet die vent dat hij dit kan betalen?’ vroeg hij.
‘Weet ik veel. O ja, hij is iets bij de rechtbank. Verdedigt

mensen of zo.’
‘Advocaat?’
‘Geen idee. Zal wel. Hoe moet ik dat weten?’
‘Je woont hier nou toch?’
‘Wonen... Het is maar wat je wonen noemt. Hierheen,

dan kun je hem in eigen persoon zien.’ Iris opende de gla-
zen tussendeur naar de gang. ‘En zij jou,’ voegde ze eraan
toe terwijl ze voor hem uit de kamer in liep. ‘Dit is Bart.’

Erica en Herbert begroetten hem hartelijk, en Iris ging wat
drinken voor hen inschenken. Toen ze met twee glazen te-
rugkwam, waren Bart en Herbert druk in gesprek over de
rechtbank. Ze gaf Bart zijn cola en ging op het puntje van
de bank zitten. Als Bart nou maar niet te lang bleef kletsen,
daar kon hij soms wat van. Iris hoorde hoe het weerbericht
nachtvorst aankondigde. Daarna zette Erica de tv uit en vroeg
wat Bart deed.

Iris had Bart twee weken niet gezien, niet willen zien. Ze
voelde ineens een heftig verlangen naar hem. Toen hij zijn
cola op had, onderbrak Iris onbeleefd het gesprek om hem
mee te nemen naar de zolderverdieping waar zij haar kamer
had. Bart liet zich onmiddellijk op het bed vallen en trok Iris
naast zich. Hij schoof zijn handen, die nu lekker warm wa-
ren, onder haar trui over haar blote rug. Iris zoende hem in
zijn hals. Aan het trillen van zijn keel merkte ze dat Bart iets
zei, alleen had ze het niet verstaan.
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‘Wat?’
‘Ik vroeg waarom je zo bot deed door de telefoon,’ her-

haalde Bart.
Iris maakte zich los uit Barts omhelzing en ging boven op

hem liggen.
‘Ik hou van je,’ antwoordde ze en met haar tong likte ze

langs de rand van zijn oorschelp.
‘Ik ook van jou,’ zei Bart. Hij stak zijn handen onder de

bovenrand van Iris’ broek en schoof zijn vingers onder haar
slipje, over haar billen heen. ‘Dat was alleen geen antwoord
op mijn vraag.’

Iris plantte haar ellebogen aan weerszijden van zijn hoofd
en zei: ‘Weet ik veel. We hadden afgesproken dat ik jou zou
bellen als ik zover was.’

‘Ja, en dat deed je niet,’ zei Bart verwijtend. ‘Sms’en is niet
genoeg, ik wil je zien. Dus.’ Hij kneep in haar billen. ‘En
voelen.’

‘Ik zou je heus wel gebeld hebben. Ik had je toch gevraagd
of je me even met rust wou laten?’

‘Even, ja, geen twee weken. Ik had al veel eerder willen
komen, maar mijn moeder zei steeds dat ik toch nog maar
even moest wachten. Hé Iris, ik hou van je. Ik heb steeds
aan je moeten denken. Ik had iets voor je kunnen doen. Ik
wou je helpen.’ Bart haalde zijn handen uit haar zwarte broek
en wilde ze om haar middel slaan, maar Iris duwde ze weg.
Ze kwam overeind.

‘En dat is precies waarom je me met rust moest laten,’ zei
ze fel, ‘ik wil niet dat je van alles voor me doet. Je bent zo’n
regelneef.’

Bart ging ook rechtop zitten, een eindje bij Iris vandaan.
Met zijn voet schoof hij een stapel kleren aan de kant. ‘Het
is nog wel een troep hier.’
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‘Begin nou niet weer!’ riep Iris. ‘Dit is nu mijn kamer en
ik doe hier wat ik wil.’

‘Ja, jij doet wel wat je wilt. Aan een ander denken is er
niet bij.’

Er werd op de deur geklopt. ‘Iris?’ hoorde ze roepen.
‘Shit, Rianne!’ Iris sprong op en deed de deur op een kier

open. ‘Kan je niet op je eigen kamer blijven?’
Ongelovig keek ze Rianne aan. Die had zich opgemaakt,

maar ze zag er niet uit met knalrode lippen en grote, groene
ogen.

‘Kun je me niet even voorstellen aan je vriend?’ zei Rian-
ne snel. ‘Zolang jij bij ons in huis bent, zal hij hier wel va-
ker komen.’

‘Opzouten alsjeblieft! Of ik roep je vader.’ Iris smeet de
deur dicht en leunde ertegenaan.

‘Wat doe je onaardig tegen haar,’ zei Bart.
‘Bemoei je er niet mee,’ beet Iris van zich af. ‘Sorry,’ voeg-

de ze eraan toe toen ze Barts gezicht zag, ‘laten we geen ru-
ziemaken.’

‘Nee, laten we vooral geen ruziemaken,’ was zijn sarcasti-
sche antwoord.

Bart ging achter het bureau zitten en bladerde even door
Iris’ schoolboeken. Hij draaide een rondje op de bureaustoel
en vroeg zo neutraal mogelijk: ‘Hoe is het dagelijks leven hier?’

‘Redelijk, al zijn er wel strenge huisregels over roken en
drinken en op tijd thuiskomen en zo. Verder bemoeien ze
zich weinig met me en laten ze me zo’n beetje m’n gang
gaan. Ik vind ze best aardig, al zijn ze een beetje bekakt. En
die meid van net is Rianne, dat is dus een kreng van elf, en
dan heb je nog Reinout. Hartstikke nerd als je het mij vraagt.
Zit de hele dag achter zijn computer.’
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‘Hoe oud is hij?’
‘Net zo oud als ik. En je hoeft echt niet jaloers te zijn,

want ik val niet op computerfreaks.’
‘Hoe lang zit je hier nou?’
‘Vanaf woensdag.’
‘Dus nog maar net.’
‘Heel slim opgemerkt.’
‘En al die tijd ben je bij Senna gebleven?’
‘Dat weet je toch allemaal?!’ Iris rolde met haar ogen. ‘We

hebben ge-sms’t!’
‘Zij mocht dus wel wat voor je doen.’
Dat slachtofferige van Bart irriteerde haar enorm. ‘Zij heeft

niks gedaan, Jeanette heeft alles geregeld.’
‘Welke Jeanette?’
‘Jeanette Wiggers, de maatschappelijk werkster.’
‘O ja.’
‘Waarom kwam je niet bij ons?’ vroeg Bart. ‘Wij hebben

ruimte genoeg. Mijn ouders vonden het goed, dat weet je.
Ik zou het te gek gevonden hebben als je bij ons in huis was
gekomen.’

‘Nee, Bart! Nou begin je er weer over! Ik wil dat niet. Jij
en je moeder...’ Boos ging Iris op de vensterbank zitten en
ze pakte haar sigaretten. ‘Jij en je moeder doen hetzelfde. Jul-
lie noemen het helpen, nou, ik noem het bemoeien. Ik re-
gel m’n eigen leven, daar heb ik jullie niet bij nodig. Bo-
vendien...’ Iris stak haar sigaret aan en inhaleerde diep. Terwijl
ze de rook naar buiten blies, zei ze: ‘Ik wil niet net als mijn
moeder... Als ik bij jou ga wonen, lijkt het net of we sa-
menwonen. Nog een jaartje verder en we wonen echt samen
en op m’n twintigste heb ik ook een kind. Nou, mij niet ge-
zien! Zoek maar een ander als je zo graag wil samenwonen.’



12049_Iris 5.0  05-07-2012  14:11  Pagina 11



‘Waar heb je het over?’ vroeg Bart. ‘Doe niet zo gek! Na-
tuurlijk is het geen samenwonen als je bij ons in huis komt.
Mijn ouders wonen er toch ook, en mijn broers. En dat over
een kind is helemaal onzin. Een kind krijg je niet zomaar,
daar moet je wel wat voor doen, weet je nog?’

‘Mijn moeder zat anders wel zomaar met een kind. Je kent
de gevolgen.’

‘Ja, maar dat was vroeger.’
‘Zestien jaar geleden, om precies te zijn.’
‘En wij zullen heus zo stom niet zijn. Ik ga eerst studeren

en...’
Iris wapperde met haar hand de rook het raam uit, maar

die kringelde toch weer de kamer in. ‘Ja, ik ken jouw toe-
komstplannen. Zo ver is het nog niet. Zo ver wil ik ook he-
lemaal niet vooruitkijken.’

‘Maar toen je wegliep van huis, waarom ging je toen naar
Senna en niet naar mij?’

‘Senna is mijn beste vriendin.’
‘En ik ben je vriend.’
‘Ja, maar jij en je moeder...’
‘Nou begin je weer over mijn moeder.’
‘Ja, dat weet ik wel, maar...’
‘Maar wat?’
‘Jullie zijn zo... Jullie doen zo... Jee, ik kan dat niet uit-

leggen. Jullie bemoederen me zo, alsof ik een zielig klein
kind ben dat niks zelf kan beslissen...’

‘En van je eigen moeder...’
‘Hou op over mijn moeder!’ zei Iris vlug. ‘Daar wil ik nu

niet over praten.’
Bart werd kwaad. ‘Waar wil je dan over praten?’
Aarzelend zei Iris: ‘Nou, eh... over... Hoe is het op school?’
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‘Ach, hou toch op. Daar ben ik niet voor gekomen.’
‘Waarvoor dan wel?’
‘Wat mankeert jou? Voor jou natuurlijk. Ik hou van je,

weet je nog? We hebben iets samen. Ik wou weten hoe het
met je gaat. Gek hè? Je hebt me twee weken op afstand ge-
houden en jij vraagt: waarvoor kom je eigenlijk?’

‘Sorry, Bart,’ mompelde Iris. ‘Ben je kwaad?’
Bart stond op. ‘Nee hoor, ik ben helemaal niet kwaad. Bel

je als je weer normaal kunt doen? Of nee, ik kom gewoon
wel weer langs, want als ik op jouw telefoontje moet wach-
ten, zijn we weer twee weken verder. Ik weet nu waar je
woont.’ Weg was Bart.

Iris keek door het raam naar buiten. Even later zag ze hem
wegfietsen. Nou had ze hem weggejaagd, het was niet eer-
lijk van haar om zo rot tegen hem te doen. Nijdig drukte ze
haar sigaret uit.

De deur ging open. ‘Is hij weg?’
‘Rianne!’ Iris sprong uit de vensterbank. ‘Wanneer leer je

nou eens dat je niet om de haverklap hier binnen moet ko-
men!’ Ze keek naar het rood en groene gezicht. ‘Kom eens
hier, ik zal je leren hoe je je moet opmaken, want dit lijkt
nergens naar. Wacht, eerst die rommel eraf.’

Iris graaide haar reinigingscrème van een plank en draaide
de dop eraf.

‘Je mag niet roken op je kamer,’ zei Rianne. ‘Mamma
houdt daar niet van.’

‘Ik rook niet op mijn kamer, ik rook buiten.’
‘Roken is ongezond.’
‘Hé, hou effe je kop, dan maak ik je gezicht schoon.’ Iris

veegde de make-up weg. ‘Welke kleur oogschaduw wil je?’
‘Groen. Blijf je lang bij ons?’
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‘Hoe weet ik dat nou? Zit eens stil!’
‘De vorige bleef maar kort, die was na vijf weken alweer

weg.’
‘O.’
‘Dat was een jongen. Ik vind het leuk dat jij een meisje

bent.’
‘Hebben jullie vaker pleegkinderen in huis?’
‘Ja, maar altijd tijdelijk, meestal twee of drie maanden.’
Iris tuurde naar Riannes gezicht. ‘Kijk, oogschaduw moet

je niet te ver uitsmeren. Nu nog wat donkergroen erover.’
‘Is dat allemaal van jou?’
‘Ja, afblijven van die handel.
‘Waarom heb jij dreadlocks?’ Nog was Rianne niet klaar

met haar nieuwsgierige vragen.
‘Vind ik leuk.’
‘Kan ik dat ook?’
‘Als het je staat, kan iedereen dreadlocks.’
‘En doe jij altijd van die donkere oogschaduw op?’
‘Ja.’
‘Maar je hébt wel andere kleuren.’
‘Die gebruik ik niet.’
‘Waarom heb je ze dan?’
‘Daarom! En nu mond dicht. Zo, je moet niet van die fel-

le lippenstift gebruiken. Dit is een betere kleur voor jou. Doe
je lippen eens op elkaar.’

‘En draag jij altijd zwarte kleren?’ vroeg Rianne toen Iris
klaar was met de lippenstift.

‘Ja. Ik moet nog ergens een rood shirt hebben, maar dat
draag ik nooit. Dat mag jij wel hebben, als je het mooi vindt.’

‘Ben jij dan alto?’
‘Ik weet niet wie of wat ik ben. En nou opgehoepeld.’
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Rianne richtte haar blik op de spiegel en glimlachte blij.
‘Dat is veel mooier. Bedankt, hè?’ Ze ging de kamer uit.

Met een zucht keek Iris naar haar spiegelbeeld. ‘Bedankt,
hè?’ praatte ze Rianne na. Met de lippenstift schreef ze Barts
naam op de spiegel. Ze keek naar de vier letters. Wat moest
ze nou met hem? Achter Barts naam schreef ze op de spie-
gel ‘ik hou van hem, ik hou niet van hem,’ terwijl ze de
woorden zachtjes uitsprak. Het restje lippenstift gooide ze
weg. 
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2

Als ze haar maar wilden hebben. Die woorden spookten door
Iris’ hoofd terwijl ze in de tuin in een luie stoel lag. Eigen-
lijk moest ze aan haar huiswerk, maar ze had geen zin. Zo
ging het vaak, de afgelopen tijd. Ze kon zichzelf er maar niet
toe brengen haar huiswerk te maken, ook al stond ze voor
vier vakken onvoldoende. Slaperig draaide ze haar hoofd naar
de zon. Door haar gesloten oogleden schemerde het rood,
op haar huid voelde ze de warmte. Om haar heen hoorde
ze tuingeluiden: vogels, de wind, de stemmetjes van de buur-
kinderen die in de tuin ernaast speelden.

Hoe lang was ze nu bij haar pleegouders in huis? In de
winter was ze gekomen, het leek een eeuwigheid. Nu kon
ze binnenkort naar het leefgroephuis, waar ze definitief zou
gaan wonen. Als ze haar wilden hebben tenminste...

Al leek het eindeloos lang geleden, de dag dat ze van huis
wegliep zou ze nooit vergeten. Iris verbaasde zich er nog wel
eens over dat ze de moed had gehad bij Leonie weg te gaan.
Je ging niet zomaar bij je moeder weg. Als die verjaardagen
er niet waren geweest, zat ze misschien nog wel thuis, bij
Leonie en bij Gijs, haar stiefvader.

De verjaardag van Mila en Milan was op  januari. De
tweeling werd één jaar en dat werd gevierd met een huis vol
slingers, twee door Leonie zelfgebakken taarten, en met veel
familie over de vloer. Leonie en Gijs hadden trots en geluk-
kig toegekeken hoe die kleine krengen al he-le-maal zélf de
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cadeautjes uitpakten. Dat was een kunst als je vader of moe-
der het plakband al had losgemaakt! Leonie had zich voor
Iris nooit zo uitgesloofd. Een verjaarspartijtje organiseren had
ze altijd te veel moeite gevonden. Iris mocht met een vrien-
dinnetje naar de film en dat was het dan.

Iris was naar Bart gegaan, waar ze had gescholden en ge-
huild. Bart en zijn moeder leefden mee, troostten haar en
Bart had heel lief gebakjes gekocht.

Drie dagen later was Iris zelf jarig. Er was een ‘verjaar-
dagsontbijt’ dat niet afweek van het ontbijt op andere dagen,
ze kreeg een verjaardagskus, en ’s middags uit school een en-
velop met geld en restjes taart van de verjaardag van Mila en
Milan. Wat overbleef, was voor haar. En omdat Leonie
hoofdpijn had en geen drukte in huis kon hebben, kwamen
haar vriendin Senna en nog wat mensen van school bij Bart
thuis met hun cadeaus. Maar toen Iris de volgende dag thuis-
kwam uit school, trof ze een vrolijke Leonie aan die gekke
spelletjes deed met de tweeling. Huilend was Iris naar haar
kamer gerend, had wat spullen in een tas gegooid en was
naar Senna gefietst. De maat was vol. Het was duidelijk: ze
deed er al nooit toe, maar nu helemaal niet meer. Bij Sen-
na thuis bleef ze herhalen: ‘Ik ga niet meer terug. Nooit meer.
Ze hoeven me niet. Ze willen me niet. Ze zullen alleen maar
blij zijn als ik opgerot ben.’

Senna en haar ouders hadden op Iris ingepraat, haar aldoor
voorgehouden wat voor gevolgen weglopen had, maar Iris
was vastbesloten: ze ging niet terug. Toen hadden Senna’s
ouders voorgesteld dat ze eerst bij hen zou blijven, zodat ze
‘af kon koelen’ en rustig na kon denken of ze dit echt wel
wou. Ze kon dan altijd nog terug. Senna’s vader belde Le-
onie om te vertellen dat Iris bij hen was.
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Senna’s vader belde ook naar Bureau Jeugdzorg. Niet veel
later beklom Iris voor de eerste keer de trappen van het ou-
de herenhuis aan de Singel. Daar ontmoette ze Jeanette Wig-
gers, de maatschappelijk werkster die zich met haar toekomst
bezighield. Ze was in een rare wereld terechtgekomen: al-
lerlei mensen bemoeiden zich nu met haar. En ze moest pra-
ten, heel veel praten zelfs. Er werden allerlei rapporten over
haar geschreven. Soms had ze het gevoel dat het niet meer
over haarzelf ging, maar over iemand anders, over een meis-
je dat toevallig ook Iris heette. Jeanette Wiggers had ook een
paar keer met Leonie en Gijs gesproken en ze had gepro-
beerd Iris over te halen bij één van die gesprekken aanwe-
zig te zijn. Iris had geweigerd. Jeanette had haar verschillen-
de keren gevraagd of ze het niet nog eens wilde proberen
thuis, maar ook dat wilde Iris niet. De maat was echt vol.
Leonie wilde haar niet, zij wilde Leonie niet. Ze ging niet
terug, nooit meer.

Daarna had Jeanette een tijdelijk opvangadres voor Iris ge-
zocht, een pleeggezin, waar ze een paar maanden zou blij-
ven. Jeanette had Leonie en Gijs zover gekregen dat ze daar
hun toestemming voor gaven. In die tijd kon naar een de-
finitieve oplossing gezocht worden. Wanhopig had Iris naar
Senna’s ouders gekeken: kon ze zolang niet bij hen blijven?

Maar dat ging niet. Er was te weinig ruimte in hun huis,
het was ook te dicht bij het huis van Leonie. Bovendien was
het volgens Jeanette beter voor Iris om in een andere om-
geving met zichzelf en haar problemen in het reine te ko-
men. Afstand, had Jeanette gezegd. Afstand en rust had ze
nodig.

Dus was ze naar Erica en Herbert vertrokken. Senna had
nog wat spullen van thuis voor haar opgehaald. Iris wilde Leo-
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nie niet meer zien. Ze was zelf weggelopen, maar voor haar
gevoel was ze door Leonie aan de kant gezet, alsof ze niet
meer bestond voor haar eigen moeder. Dan maar helemaal
geen moeder, of een surrogaatmoeder in de persoon van Erica.

Iris streek met de rug van haar hand langs haar wang. Ze
kneep haar ogen stijf dicht. Weg die tranen. Altijd als ze aan
Leonie dacht, voelde ze tranen opkomen. Daar moest ze
nou toch een keer vanaf. Verdomme, ze was geen klein kind
meer dat eeuwig een potje kon blijven janken om haar moe-
der.

Maar het deed nog steeds zo’n pijn, een moeder die je
moeder niet meer was...

Bart... Ineens verlangde ze naar Barts troostende arm om
zich heen. Iris moest weer denken aan de eerste keer dat hij
hier bij haar was geweest. Ook al wist ze zeker dat ze niet
terug wilde naar Leonie, ze was in die eerste weken zo on-
zeker geweest over wat haar te wachten stond. Ze had Bart
expres op afstand gehouden toen, en dat hij daar boos over
was geweest, kon ze best begrijpen. Ja, ze hield van hem, hij
was lief. Even had ze nog gedacht dat ze niet meer van hem
hield en zelfs dat ze helemaal geen liefde meer kon voelen,
zo’n complete puinhoop was het binnen in haar. Maar ze
kon zijn liefde niet óók nog missen, ze had hem gewoon no-
dig om te overleven. Hij stond altijd voor haar klaar. Een
béétje twijfel bleef, want zijn bezorgdheid vond ze vaak over-
dreven en irritant.

Bij Erica en Herbert was ze tot rust gekomen en nu zou
ze niet lang meer bij hen blijven. Met Jeanette had Iris ge-
praat over waar ze wilde wonen, want terug naar Leonie en
Gijs wilde ze absoluut niet. Ze wilde graag naar een leef-
groep, een huis waar een aantal jongeren bij elkaar wonen.
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Alternatief was een pleeggezin, een ander gezin dan dat van
Erica en Herbert, maar dat wilde Iris niet, want in het leef-
groephuis was ze zelfstandiger en kreeg ze geen nieuwe ‘va-
der’ en ‘moeder’.

Iris had de vorige maand een week gelogeerd in de leef-
groep. Een weekje proefgedraaid. Ze had de andere mensen
die daar woonden een beetje leren kennen en ze had ken-
nisgemaakt met de groepsleiding. Zo had zij kunnen zien
hoe het was om daar te wonen en de groep en de groeps-
leiders konden zich een mening over haar vormen. Van hun
oordeel hing af of ze er mocht komen wonen. In een van
de rapporten van Bureau Jeugdzorg had al gestaan dat er van
die kant geen bezwaren waren om haar een kamer toe te
wijzen. Iris zag het wel zitten, het leek haar gezellig met vijf
andere jongeren in één huis. Nu moesten de anderen háár
ook zien zitten. Daar voelde ze zich onzeker over: zouden
ze haar daar willen hebben?

‘Hé, Iris, wil je me helpen?’ Herbert stond naast haar, tuin-
gereedschap in de hand en sandalen aan zijn voeten.

Iris kwam overeind uit haar luie stoel en veegde met haar
hand nog een keer langs haar wangen. Ze knipperde een paar
keer met haar ogen en vroeg: ‘Waarmee?’

‘Met onkruid wieden. De hoop dat mijn eigen kinderen
me ooit nog in de tuin zullen helpen, heb ik laten varen.
Reinout is niet achter zijn computer weg te slaan en Rian-
ne is bang voor vieze handen. Hoe zit het met jou?’

‘Ik ben niet bang voor vieze handen, maar ik ben wel bang
dat je niks aan mij zult hebben. Ik heb altijd in een boven-
huis gewoond en ik weet niets van tuinieren. Ik weet het
verschil niet tussen de ene plant en de andere.’

‘Dat maakt niet uit, onkruid wieden kan iedereen. Ik ben
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allang blij als je me even wilt helpen. Ik heb dit voorjaar nog
niets aan de tuin gedaan en het is hard nodig.’

‘Ik waarschuw je wel, hoor: straks trek ik met het onkruid
alle planten eruit.’

‘Ik zeg wel wat onkruid is en wat niet.’ Herbert wees en
Iris bukte zich. Zwijgend trok ze aan de groene stelen.

‘Heeft Erica al gezegd dat Jeanette heeft gebeld?’ vroeg
Herbert opeens.

‘Nee!’ Iris ging rechtop staan. ‘En, wat zei ze?’
‘Er is een kamer vrij en je kunt er volgende week zater-

dag in.’
Iris sprong op. ‘Wauw, wat fijn! O, te gek! Wat ben ik

blij!’
‘Had je het zo slecht hier?’
Iris keek naar zijn lachende gezicht. ‘Nee, zo bedoel ik het

niet.’
‘Dat weet ik wel. Was je bang dat het niet door zou gaan?’
‘Ja, ik dacht, zij zullen mij ook wel niet willen hebben...’

Met een ruk trok Iris een plant uit de aarde.
‘Pas op, Iris, dat was een primula.’
‘Sorry.’ Beteuterd bekeek ze de bladeren in haar hand.
‘Daar hoef je toch niet bang voor te zijn,’ zei Herbert. ‘Er

is altijd wel ergens een plaatsje voor jou. En wat je vertelde
over dat huis, dat leek me allemaal wel in orde.’ Toen Iris niet
antwoordde, zei hij: ‘Kijk, de regenwormen komen boven.’

Iris huiverde. ‘Waarom doen jullie het eigenlijk?’
‘Wat?’
‘Andermans kinderen in huis nemen.’
‘Uit idealisme, denk ik. Wij hebben het goed met z’n vie-

ren en dan wil je iemand zoals jij, die het niet zo getroffen
heeft thuis, helpen.’
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‘Maar altijd een vreemde in je huis...’
‘Valt wel mee, hoor. Ons huis is groot genoeg. Bovendien

is er niet altijd iemand. Als jij weg bent straks, hebben wij
weer een poosje rust!’

Herbert plaagde haar graag. Het had een tijdje geduurd
voor Iris daarachter was. Ze was niet gewend dat mensen zo
met elkaar omgingen. In het begin had ze hem serieus ge-
nomen en wist ze niet goed wat ze aan hem had. Ze besef-
te dat ze op hem en op Erica gesteld was geraakt en nu ging
ze weg...

Ondanks de zon op haar gezicht voelde ze de rillingen over
haar rug lopen. Het overbekende gevoel van eenzaamheid be-
nam haar de adem. Ze moest weer weg en de toekomst was
zo onzeker! Het was gemeen! Had zij maar lieve en zorgza-
me ouders, zoals Reinout en Rianne, zoals Senna, zoals Bart.
Zelfs Barts moeder zou ze op dit moment wel als moeder wil-
len, al vond ze het mens normaal gesproken een vreselijke be-
moeial. Wat stond haar te wachten? Wat hing haar boven het
hoofd? Waarom kon ze niet hier blijven? Ze had het hier best
naar haar zin gehad, ondanks alle verdriet om Leonie.

Iris’ handen woelden in de zwarte aarde. Nee, uiteindelijk
wilden Herbert en Erica haar ook niet. Anders zou ze hier
wel kunnen blijven. Zo’n vader en moeder wilde ze wel en
Rianne... Och, die viel uiteindelijk ook wel mee. Je moest
weten hoe je haar kon paaien, dan deed ze alles voor je. De
leefgroep... Plotseling wist ze het niet meer. Waarom wou
ze dat ook alweer zo graag?

Ze kwam overeind en zei tegen Herbert: ‘Ik heb geen zin
meer.’ Als ze hier toch niet kon blijven, wat deed ze dan nog
in de tuin?
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