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BETOVERD

Als we devolgende avond
met mama en papa de volle sportzaal

bin-

nenlopen, lijkt
het alsofalle

hoofden onze kant opdraaien. Datkomt

natuurlijk
omdat mama een galajurk

aanheeft en eruitzietals een

echte diva. Deandere mama's en papa's zijn
een stuk saaier.

Mama trekt ons even tegen zich aan en zegt:

Olieverdjes,
ik ben zobenieuwd wat julliegaan

doen. Ik weet al dat het geweldig
zal zijn.

X
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Stiin wringt zich los, want het stoere
clubjeslentert voorbij. Ik zwaai

naarMina van debibliotheek dieeen
eindje verderop staat. Zeloopt

met een brede glimlach oponstoe.

Hé jongens,
wat tof om

jullie te zien.Komen
jullie kijkenofoptreden?

Optreden, zeg ik trots. En jij?'

Dat is natuurlijk een dommevraag, maar Mina lacht. 'Ikkom kijken,

vooral naar het optreden van mijn kleindochter Fia, maar ook naar

jullie, natuurlijk.

Fia?Ik duizel even.IsMina deomavan Fia? Maar dan zieik het: die

lieve lach,dat kuiltje in de kin, deglimmende ogen. Ik heb zin om

een sprongetje te maken, maar Stijn trekt aan mijn arm. Kom,we

moeten naar de eerste rij.

Ik geefmama en papa een kus en zwaai nog even naar Mina.

Op weg naar deeerste
rij

botsen webijna tegen Trui en Trees op.

Jullie hier?'bromtTrees.

Ik denk:júllie
hier? Gelukkig betekent dat dat Igorveilig is vanavond.

Trui steekt haar neus in de lucht en zegt:'Erzal maar één optreden

de moeite waard zijn.Ons nichtjeTrijn speeltblokfluit
als debeste.

We knikken alsofwe het daar helemaal mee eens zijn
en maken ons

dan uit devoeten.

Als ikopdeeerste rij naast Fia neerstrijk,
voelik me de koning te rijk.

Succes straks, fluister ik.

Fia glimlacht. Jij ook:

Ikvoelme bijna betoverd.
Straks zweefik zelf alseen ballondelucht in.

Dan floepen opeens delampen
uit. Alleen de lusters met theelichtjes

Orgen nog voor een streepje
licht. Er wordt een spot op

het podium

gerichten meester Ruben komt verkleed als vampier tevoorschijn.
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Alle kinderen in dezaaljoelen.

Welkom,dames en heren,jongens en meisjes,opons grote Halloween-

feest met debeste griezeltalentenvan deschool. Houd jullie adem in

en laat jemeevoeren in dit spannende avontuur

Ik heb zin om in Fia's hand te knijpen, maar ben bang dat ze za

gillen. Dus ik bijt gewoon even op mijn lip. De avond is vertrokken.

Eerstkomen een paar jongere kinderen aan debeurt. Het blokfluit-

optreden van Trijn is oeverloos saai.Stiekem kijk ik meer naar de

wiebelende benen van Fia,dan naar het meisje op het podium. Als

Trijn klaar is,klinkt ereen mager applaus. Alleen Trui en Trees roe-

pen luid: 'Bravo!Bravo!'

Dan is het
tijd voor onzeklas. Fia mag alseerste. Iksteekeen duim naar

haar op,maar ze
kijkt al niet meer. Zehaast zichnaardecoulissen.
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Even later stapt ze zelfverzekerd het podium op met haar zwarte

mantel en een zwart kistje. Ze haalt Hokus en Pokus tevoorschijn

en stelt hen voor aan het publiek. Daarna gaat alles razendsnel:Fia

Zwaait met haar mantel, roept een geheimzinnige spreuk en... de

konijnen zijn weg. Er klinken kreetjes van ongeloof in de zaal.

Fia gaat
vastberaden verder.Ze laat het lege kistje zien,bedekt het

met haar mantel en vraagt het publiek om driekeer zo luid mogelijk

abracadabra te roepen.

V O

Pats! Daar zijn Hokusen Pokus weer. Ik begrijp
niet wat ik zie, en ik

begrijp nog minder wat ik voel. Fia is fantastisch! Ik veer recht met

het publiek en applaudisseer
alsofmijn

leven ervan afhangt.

Kom,zegt Stijn. 'Wij
moeten bijna op. We gaan

ons monster halen.

Opeens trillen mijn benen.Zalonsoptreden
nadat van Fia niet vreselijk

1dioot zijn? En zalalles wel lukken zoalswehet in gedachten
hebben?
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EEN KNALLEND HALLOWEENFEEST

Langzaamaan
vult deorgelmuziek

van papa de hele zaal.De span-

ning zwelt aan. Vooral
in mijn

buik.

Ik houd me schuil achter het
zwarte gordijn

naast het podium en

wacht op een teken van Stijn. Hij steektzijn
duim op en ik maak de

nylontouwtjes beetjebij beetje langer.
Daar gaat

ons monster!

Het gaat prima. Door de ene keer aan het ene touwtje
te trekken

en dan weer aan het andere, laat ik het monster dansend boven het

podium zweven.Het mandje zwiept heen en weer, maardesnoepjes

blijven
aan boord.

Er klinktgelach in de zaal, maar ook 'O!'en'A!'

Zou Fia onderdeindruk zijn?

Stijn
komt naastme staan en fluistert: 'Geweldig he?

Zal ik depijlafschieten?

Ik knik.

TerwijlStijn
deboog opspant, probeer ik door een

kier in het gordijneen glimp van
Fia op te van-

gen. De ballon moet zo dicht mogelijk bij haar

zijn
wanneer Stijn

schiet. Ik volg het monster

met mijn ogen, en dan loopt alles opeens

razendsnel in het honderd.
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Mijn blik is zo op Fia en het

monster
gerichtdat ik struikel

over een
slip van het

gordijn.

De
touwtjes floepen uit mijn

handen en voor ik het besefis

het monster op drift. De ballon

zweeft hoger en hoger en ..
Neel' roep ik.
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Het is te laat: de ballon raakt een luster met kaarsjes en ontploft
met

een luide knal. Ik zieeen vlam en knetterende snoepjes die door de

luchtvliegen. Een vreselijke stank verspreidtzich.

Juffenen meesters roepen: ledereen naarbuiten!

Kinderen gillen.
Mensen lopen kriskrasdoor elkaar.

Wat gebeurt er? vraagt Stijn.

Ik pak hem bij de arm en trekhem mee naar buiten.'Snel,weg!

Intussen zoeken mijn ogen Fia, maar ik zie haar nergens. Hopelijk

is zeoké. De ballonhingimmersvlak bij haar toen hij ontplofte.
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Buiten lopen we pal

tegen meester Marcin

aan. Hij kijkt bozer dan ik

hem ooit heb zien kijken. MA
Jongens, wat heeftdit te betekenen?

Stijn kijkt hulpeloos. 'Meester,ik weet zelf echt

niet wat er is gebeurd. We hadden alles heelgoed

voorbereid en toen ...

Het is mijn schuld, mompel ik. Per ongeluk.

De touwtjes schoten los. Ik wilde niet..

De meester zucht.'Wekomen er later nog op terug. Ik moet nu drin-

gend naar de zaalom te controlerenof alles in orde is daar.

Even later krijgen we ook nog eens de volle laag van Trui en Trees.

Zeschreeuwen zoals gewoonlijk door elkaarheen.

Stelletje criminelen!'

Levensgevaarlijk zijn jullie!'

Gelukkig komen mama en papa erbij staan.

Mama sluit ons in haar armen en zegt: 'O, lieverdjes, gelukkig zijn

jullie oké. Wat jammertoch dat jullie toffe optreden plots misliep
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Iedereen staat door elkaar te praten en te roepen op het schoolplein,

tot meester Ruben een sportkegelals megafoon gebruikt.

Liefstemensen, jullie
zullenallemaal erg geschrokken zijn,

maar er

is geen reden tot paniek. Niemand is gewond geraakt en in de sport-

zaal is alles weer veilig. Omdat er een erg nare geur hangt, hebben

we echter besloten om het vervolg van de optredens niet meer te

laten plaatsvinden.Onze excuses hiervoor.

Ik haal opgelucht adem. Niemand is gewond geraakt. Fia is dus oké.

Maarwaar is ze toch?

Kom, zegtpapa. 'Ikdenk dat we maar beter naar huis gaan

Stijn stampt een steentje weg en bromt: 'Waarommoest jij
nu ook

die verdomde touwtjes loslaten?

Ik kijk naar de grond en zwijg.Ik voelme rot.
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Als we door de schoolpoort lopen, zie ik het stoere clubje op een

kluitje staan.Ook dat nog. Len zet een stapnaar voren.

Dag mevrouw en meneer Weemoed,zegt hij, alsof hij de liefstejon-

van deschool is. Daarna richt hij zich tot ons: Echt een coole

act. Had ik nooit verwacht. Jullie moeten ons beslist eens leren hoe

jedat doet.

Stijn glundert.Doe ik!'

De heleweg naar huis heeft hij een grote glimlach op het gezicht.

Maar wat Len denkt kan me gestolen
worden. Mijn plan om Fia te

veroveren is helemaal mislukt.Ik moet opnieuw beginnen en ik weet

iet eensof ik ooit nog een kans maak.

Thuis kruip ik met Igortegen
meaan opdebank. Ik streel zijn vacht

tot ik het rotgevoel uit mijn lijf
voel wegvloeien.
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KONIUNENZACHT

De volgende dag zit ik de hele ochtend voor het slaapkamerraam

naar vallende bladeren te kijken.

gor loopt af en aan.

Stijn vraagt: 'Gaje meenaar de zolder? Knutselen
of iets bedenken?'

Ik schud mijn hoofd. Ik heb even genoeg van wilde plannetjes.

Stijn zucht en laat me alleen.

De herfst die zich buiten volop laat zien,nestelt zich ook in mijn

hoofd. Ik heb nergens zin in.

Dan zieik beweging op het pad. Er fietst iemand deheuvel op! Ik sta

open open het raam. De fiets komt dichterbij. Wie? Rode laarsjes!
Ik

zie rode laarsjes!
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Iktrek mijn T-shirt recht en
strijk door mijn haar.Dan ren ik de trap

af. Als ik devoordeur open, sta ik oog in oog met Fia.

Hoi, zegt ze.'Sta
jij altijd klaar achterdedeur?

Eh nee, ik eh.

Ze lacht.

Ben je oké?vraag ik dan.

Tuurlijk

Ikzag je gisteren niet meer, dus ik wist niet of..

Hokus en Pokus waren nogal in paniek, dus ik wilde ze snel naar

huis brengen.

Ik voel me schuldig. Misschien is Fia boos. Misschien komt ze nu

vertellendat het niet goed gaat met haar konijnen. Maar Fia kijkt

nietboos. Zelacht weer.

Ikvond een briefje, zegt
ze.
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Huh?
Zefronst.Dan snap ik het pas. Ze vond het briefje. Mijn briefje. Ik

voel hoe een blos mijn wangen bedekt. Fia haalt het briefje uit haar

jaszak en laat het zien.

Dit briefje.

Ikvindje
lief

alseen
konjn.

F

Tk durt haar amper nog aan te kijken,maar Fia praat verder.

Het lag zomaar voor mijn voeten, en er plakte een half verkoold

snoepje aan vast. Ik denk dat ik het handschrift herken.

Voorzichtig gluur ikdoor mijn wimpers heen. Wat moet ik zeggen?

Fia zegt iets in mijn plaats.

Ik vind je ook best lief.

Echt?

Na alles wat eris gebeurd, kan ik het amper geloven.Maar Fiaknikt.

Heb je zin om naar mijn konijnen te komen kijken?'

Ik wil springen,dansen en vliegentegelijk. 'Natuurlijk!

Misschien leer ik je wel een
trucje.
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Ikloop de gang in en roep:'Mama,papa, ik ga naar Fia!'

Nog voor ik Ok�!' hoor, heb ik mijn jas en mijn schoenen al aan.

Kom maar achterop, zegt Fia.

Haar fiets glijdt de heuvel af.
Straaltjes zon vallenop haar konijnen-

zachtehaar.De herfst lijkt wel lente. Ik heb het gevoel dat het echte

avontuur nog moet beginnen.

po
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