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Voorwoord 

 

Lieve lezer, wat ben ik jou al dankbaar dat je interesse 

toont in mijn boek, in mijn autobiografie. Mijn eerste boek. 

Het heeft mij veel inspanning gekost het te mogen schrij-

ven en uiteindelijk het de wereld in te mogen brengen. Laat 

ik even ingaan op de inspanning. Daarmee wil ik verduide-

lijken dat ik, je kent de term vast wel, met ups en downs 

het boek heb geschreven. Er zijn vele dagen overheen ge-

gaan, maanden, ruim een jaar totdat ik eindelijk tevreden 

was met het resultaat. In die tussentijd heb ik me naar ge-

voeld, zijn er dingen veranderd in mijn leven, heb ik mijzelf 

geforceerd toch mijn doel te bereiken, wat uiteindelijk veel 

inspanning heeft gekost.  Dat resulteerde in dit boek. Ik heb 

het boek meerdere malen herschreven. Maar ik heb mijzelf 

natuurlijk ook goed gevoeld – dat is waarvoor je wilt gaan, 

je moet dat koesteren. 

Door mijn gedachtes werd het schrijven lastig. Werd 

vooral het eerste deel enorm lastig. Het is lastig om een 

verhaal te maken, te schrijven, over jouzelf waarin je terug 

in de tijd gaat maar ook het heden erbij pakt.  

 

Ik wil je er dan ook op attenderen dat wat er is geschreven 

momentopnames kunnen zijn. Die momentopnames in je 

leven blijven je bij. Iets waar je dagelijks aan herinnerd kunt 

worden. Maar ook hoe je iets ervaarde, of wilde formule-

ren tijdens het schrijven, dat is bijvoorbeeld ook een mo-

mentopname. Momentopnames die je op dat moment zo 



hebt ervaren – tijdens het schrijven. Momentopnames ter-

wijl dingen ook weer veranderd kunnen zijn – want dat is 

hoe het leven is. 

Je kunt niet alles vertellen zoals het is gegaan – en dat 

wil je ook niet, daarom heb ik het ook meerdere malen her-

schreven. Jouw brein onthoudt dan wel een hoop, dan kan 

het je toch nog voor de gek houden. Dat is hoe een brein 

werkt.  

Ik was constant ontevreden met het resultaat, daardoor 

heb ik het boek meerdere malen herschreven. Door de vele 

herschrijvingen wil ik erbij aangeven dat er ook dingen zijn 

gewijzigd; die wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat som-

mige kopjes ietwat warrig kunnen zijn. Op een gegeven 

moment, vind ik, moet je het dan laten voor wat het is. 

Want ik ontdekte dat het resultaat steeds veranderde, af 

kon gaan wijken, te ver van wat ik wilde. Te ver van de ge-

beurtenissen die hebben plaatsgevonden. 

 

Ik wil je wat vertellen over de inhoud van het boek. Achter 

de kopjes kom je stukken tekst tegen zoals: The present, 

The thougths en The past – er zijn er nog meer, dat ontdek 

je tijdens het lezen. 

Wat houdt dit in? 

The present is in het Nederlands het heden. In het begin 

is het heden het heden van mijn verleden. Met het verle-

den bedoel ik: de periode in mijn leven dat alles veran-

derde – positief of negatief, daar kom je vanzelf achter. De 



periode waar ik weer een nieuwe stap ondernam. Waar 

een grote verandering plaatsvond. 

In jouw leven, in mijn leven, heb je te maken met ge-

dachtes. The thoughts: de gedachtes in het Nederlands. 

Hierbij moet je je bedenken dat er een plotselinge ge-

dachte in jouw brein opkomt die jou kan belemmeren, gun-

stig of ongunstig. Dat is wat er gebeurt in het boek. Gedach-

tes die je terug in de tijd laten gaan. Je alert maken. Je iets 

wijs proberen te maken. Soms als een zeurig stemmetje 

plotseling tevoorschijn komen. 

Dan heb je nog The past: het verleden, in het Neder-

lands. Je raadt het vast waar dit naartoe gaat. Als je het niet 

weet, leg ik je het natuurlijk uit. Zoals bij iedereen kan er 

een vervelend, naar iets zijn gebeurd in jouw leven dat ja-

ren geleden heeft plaatsgevonden maar wat je nog steeds 

bij de keel kan grijpen, onbewust of bewust. Dit gebeurt 

ook bij mij, en ik verduidelijk dat in The past. Het lijkt een 

beetje op The thoughts, maar het is toch anders. Want het 

is niet altijd zo dat wat héél vroeger is gebeurd zomaar 

weer in mijn brein ontpopt – dat wat jouw brein zó diep 

heeft opgeslagen dat je niet meer weet hoe je aan een be-

paalde angst komt. Dat is uitgelegd en ik hoop dat je het 

begrijpt. Want dit is belangrijk voor het verdere verloop 

van het boek. 

Wat ik je wel wil verduidelijken is dat in het verdere ver-

loop je ook The future, de toekomst, in het Nederlands, te-

genkomt. Hiermee wil ik vooral naar mijn fictieve kant toe 



duiken, waar je achter gaat komen als je het boek verder 

leest. 

 

Mijn fictieve kant. Dat is waarmee ik uiteindelijk verder wil, 

dat is ook de reden waarom ik dat hierin heb verwerkt: zo-

dat je kunt zien waar ik graag naartoe wil met mijn crea-

tieve brein, mijn talent, al zeg ik het zelf. 

De namen die ik heb gebruikt zijn allemaal fictief. Ik heb 

geen gebruik gemaakt van plaatsnamen, namen van bij-

voorbeeld scholen, bedrijven, et cetera. Dit heb ik allemaal 

doelbewust gedaan. Net zoals ik doelbewust heb gekozen 

om fictieve namen te gebruiken voor de personages, om 

niemand ermee te willen aanvallen, ermee te willen bele-

digen, of wat voor emotie erbij komt kijken. Want ik zou 

dat zelf ook niet willen. Dus dat is een goede reden 

waarom.  

Ik vertel alles vanuit mijn optiek. Hoe ik het heb ervaren, 

het heb meegemaakt. Hoe het bij mij een bepaalde impact 

heeft veroorzaakt – ten goede, ten kwade.  

 

Nogmaals wil ik niemand met dit boek lastigvallen. Het kan 

gebeuren dat iemand wel een mening gaat hebben, dat is 

menselijk. Ik heb een mening. Jij hebt een mening. Zo heeft 

iedereen dat. Spreek je hem uit? Dat is voor jou een vraag 

die je zelf moet beantwoorden. Denk erover na, voordat je 

dat doet, wil ik je als tip meegegeven.  

Doordat ik in mijn huidige bestaan en in mijn verleden, 

tegen veel problemen ben aangelopen, word je het op een 



gegeven moment beu, iedere keer te vertellen wat er met 

jou aan de hand is. Om te vertellen waarom je zo handelt, 

je zo gedraagt, wat er in jouw hoofd omgaat, waar het fout 

kan gaan. Dat is dus ook gelijk een reden waarom ik dit 

boek ben gaan schrijven.  

Niet alléén maar voor mijzelf, misschien zie je herken-

ning, misschien denk je bij jezelf: ik ben niet de enige.   

 

Bedankt dat je mijn introductie hebt gelezen, en bij deze 

wens ik jou veel leesplezier. Ik wens jou een – misschien 

een leerzame –  mooie reis door dit boek.  

Ik hoop uiteindelijk verder te kunnen met schrijven. 

Want ik voel in mij dat ik het heerlijk vind om verhalen te 

verzinnen. Daarmee creatief bezig te zijn. Dus hoop ik dat 

ik daarmee verder kan. Dat je mij blijft steunen! Steunen in 

mijn nieuwe, fictieve, creatieve, thrillerachtige, actievolle, 

emotionele boeken. Om maar even een voorbeeld te noe-

men. Want dit boek bevat ook al deze voorbeelden.  Al wil 

ik er wel bij vermelden dat in dit boek mijn echte creatieve 

ik tevoorschijn komt, wat ik graag wil laten zien. Het zit 

erin, maar het zou veel te veel worden om er een volledig 

creatief boek van te maken – daarom heb ik al meerdere 

ontwerpen klaarliggen, met een vriendelijke knipoog. 
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Het nieuwsbericht 
 

Uitzending  
The future – after chaos 

 

Een noodoproep verscheen op meerdere beeldschermen. 

Een verslaggever stond klaar om zijn tekst te mogen open-

baren.  

Goedendag. Dit is een extra nieuwsbericht van twintig 

november. We schakelen gelijk live over naar –  

Goede dag. Beda kt, Ro ert.   

Het switchen van kanalen ging net iets te snel. Maar dat 

moest ook wel. Het bericht moest zo snel mogelijk de we-

reld in worden gebracht.  

Beste kijkers. Dit is de dag waar we met zijn allen op heb-

ben gewacht. Ik mag jullie eindelijk geruststellen. Ver-

dachte Stephan B. is opgepakt. Herhaal: verdachte Stephan 

B. is opgepakt. Laat het even tot u doordringen. Wij moes-

ten het ook een paar keer horen voordat wij doorkregen 

wat er werd gezegd. We zullen de ontwikkelingen op de 

voet volgen, de schade is immens. Het aantal dodelijke 

slachtoffers staat nog niet vast, daarover later meer. We 

willen u ook vragen om ons de komende dagen niet lastig 

te vallen met vragen hoe dit allemaal heeft kunnen gebeu-

ren. Wij stellen onszelf dagelijks deze vraag, maar gelukkig 

wordt hier nu onderzoek naar gedaan. Ik wil u bedanken, 
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laat alles weer in spoedig herstel plaatsvinden! Robert, dit 

was het bericht.   

Met een kort handgebaar beëindigde hij de mededeling.  

Het was een flinke klus geweest Stephan B. te overmeeste-

ren. Dat was zichtbaar op de achtergrond, waar de live-uit-

zending plaatsvond: overal lag puin, elektriciteitskabels die 

nog volledig onder spanning stonden, omgevallen bomen, 

auto s die op de kop lagen, nog resterend bloed, bescher-

mingsmateriaal van militairen, en nog meer. Het was een 

verschrikkelijk aanzicht.  
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De eerste schooldag 

 

De eerste dag van de basisschool  

The thoughts 

 

Het was zover. De vakanties waren voorbij en de scholen 

gingen open. Waaronder de basisschool. Voor iedereen 

weer een nieuwe uitdaging, een nieuwe start. Zeker voor 

diegenen die voor het eerst naar de basisschool gingen. 

Niet alleen voor de nieuwe leerlingen, maar ook voor de 

docenten. Het waren allemaal nieuwe prikkels, nieuwe uit-

dagingen, het was gewoonweg spannend. 

Er was alleen een groot verschil tussen een nieuwe leer-

ling en een docent. Ten eerste het leeftijdsverschil. Ten 

tweede de ervaringen. Een kind dat voor het eerst naar 

school gaat begint met een lege rugzak. Een docent heeft 

al een rugzak. Misschien niet vol, maar wel gevuld. Zij den-

ken te weten wat ze kunnen verwachten, ze zullen snel oor-

delen hebben of vooroordelen. Dat niet alleen, hun brein is 

al veel verder ontwikkeld dan dat van een kind van een jaar 

of vier. Die zijn nog zo teer. Nog zo kwetsbaar.  

In dit geval leidde dat tot een algeheel verkeerde start 

voor de nieuwkomers. Ze zouden het niet weten, want hun 

brein was nog niet zover ontwikkeld om dit te kunnen we-

ten, maar wat er gebeurde bepaalde uiteindelijk wel de 

toekomst voor ieder nieuwkomer: de vooroordelen. Voor 

nu hield iedere docent zijn vooroordeel nog als gedachte:  
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O … die gaat straks gepest orde . 

Nee… Dat is de zoo  a ... 

Die ziet er best slim uit. 

Jeetje, wat stinkt zij zeg, zou ze niet douchen? 

Kijk hem daaro, zijn schele ogen, och, och, dat gaat 

zwaar voor hem worden.  

Zonde voor de kinderen die nog van niks wisten. Ook 

zonde voor het enorm enthousiaste en blije kind dat net 

door de ingang kwam lopen met zijn Yu-Gi-Oh tasje. Hij ob-

serveerde het schoolgebouw en werd begeleid naar de hal 

waar alle docenten stonden te wachten, waar de kinderen 

uiteindelijk plaats moesten gaan nemen om te horen hoe 

alles in zijn werk ging.  

Hij stopte bij een docent en zorgde voor een massale op-

stopping. De grote man, lijkend op een wolkenkrabber ten 

opzichte van het beeld van het kind, keek de jongen aan. 

Hoi,  zei het jo getje spontaan en wachtte op ant-

woord.  

Hoi, e  jij e t?  klonk de zware mannenstem. 

Het jongetje hield een wijsvinger en zijn duim op zijn kin 

en gaf daarmee aan dat hij een naam aan het verzinnen 

was. 

Ik heet…  

Boeie  at jóú  aa  is,  iep ee  ki d a hte aa  in de 

ij. Ik il zitte !  

Dat ko t st aks el.   
De jongen gaf hem een klein zetje, dat aangaf dat hij 

door moest lopen. 
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Wat een brutaal joch zeg, was de gedachte bij een lera-

res. Wat niet bleef bij haar gedachte. Een andere docente 

keek haar aan en gaf antwoo d: Als ij  zoo  dat deed…  

Met een zwaai met haar hand maakte ze duidelijk wat 

ze met haar kind zou doen. Deze twee vrouwen waren nou 

precies wat je kan noemen: roddeltantes.  

 

* * *  

 

De eerste dag van het mbo 

The present 

 

Het waren de stemmen die hem achtervolgden, niet zozeer 

dat hij precies wist wat er zich destijds afspeelde, maar: de 

mensen die volwassen zijn hebben hun mening al klaar, 

dacht hij. Als hij docent zou zijn, zou hij het anders hebben 

gedaan. 

 

Maar voor nu. Voor nu moest hij zich focussen op zijn 

nieuwe uitdaging. Nog een paar haltes voordat de trein 

hem uiteindelijk bij zijn bestemming bracht. Uit het raam 

kijkend raakte hij verdiept in zijn gedachten. Het zou niet 

de eerste keer zijn dat hij gepest zou worden. Het zou niet 

de eerste keer zijn dat hij uitgelachen, vernederd, gekwetst 

of wat dan ook zou worden. Liever wilde hij er niet aan den-

ken. Maar het was allemaal nieuw; de school was nieuw, 

de treinreizen waren nieuw, zijn lot. Zo ook zijn zenuwen. 

Muziek die hij op shuffle had gezet kalmeerde hem. Maar 
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daarbij vergat hij bijna dat hij bij de volgende halte uit 

moest stappen. Hij zag de menigte opstaan, keek op de 

klok, pakte zijn telefoon, opende de treinapp en zag dat hij 

er hier uit moest.  

Als alles in rap tempo moest, dan ging alles fout. Hij 

greep naar zijn ov-kaart, ritste zijn jas dicht, pakte zijn rug-

tas en stond op. Bij het opstaan rukte hij per ongeluk met 

zijn linkerhand zijn oortjes uit zijn oren.  

'Godverdomme. Klote dingen.'  

Zijn oortjes bungelden nog, maar hij moest eruit. Vlie-

gensvlug haastte hij zich naar de deur. Had hij alles bij zich? 

Shit. Heb ik alles? Niks vergeten? Mijn sleutels, waar zijn 

die? Fuck.  

Tijdens zijn gehaaste loop naar de uitgang leek het net 

alsof hij overal jeuk had: zijn handen vlogen heen en weer: 

naar zijn borstkas, zijn buik, zijn romp, zijn kont. Hij contro-

leerde elke zak waarvan hij wist dat hij die had. Hij voelde 

niks. Op dat moment sprong het zweet nog net niet uit zijn 

poriën. Zonder er erg in te hebben was hij al buiten de trein 

en sloten de deuren voor zijn neus. Hij slikte, tuurde met 

open mond naar de trein, hoorde het fluitje van de conduc-

teur en de trein vertrok.  

Een persoon botste per ongeluk tegen zijn tas. Het rin-

kelen in de tas klonk als een verlossend geluid. Blijkbaar 

had hij zijn sleutels in het zijvak gestopt.  

 

Hij opende zijn mobiel en zette de navigatie aan. De school 

was dicht bij het station, maar waar hij precies was moest 
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hij nog ontdekken. Hij liep volgens de weergegeven route. 

Terwijl hij ook de mensenmassa kon volgen. Misschien was 

dat het proberen waard. Hij sloot zijn mobiel en volgde de 

rest. Het was erg druk. Zo druk dat een grote mensenmassa 

stond te wachten bij het stoplicht. Het stoplicht sprong op 

groen en hij, inclusief de massa, stak over. Had hij maar de 

navigatie aan gelaten. De een ging naar links, de ander ging 

rechtdoor en sloeg vervolgens rechtsaf.  

Mensen liepen hem voorbij, terwijl hij weer op zijn mo-

biel keek. De zenuwen, de nieuwigheid, na een tijd weer 

naar school; het maakte hem onrustig. Gelukkig wist hij wel 

zeker dat hij niet bang hoefde te zijn op deze school. Deze 

zou beschikken over gelijken.  

 

* * *  

 

Dat hij dit niet meer hoefde mee te maken  

The past 

 

Het begin van zijn vmbo. Toen alles nog redelijk verliep. Ge-

woon zijn gangetje. Maar na een tijd begonnen dingen te 

veranderen. Ernstig en drastisch te veranderen. Iets wat 

zijn toekomst volledig zou ruïneren. Hij werd gepest, ver-

nederd, gekleineerd en vereenzaamde. Terwijl hij be-

schikte over drie vrienden. Die vrienden waren blijkbaar 

niet zo betrouwbaar en gingen mee met de rest. Terwijl hij 

wel had gedacht dat ze betrouwbaar waren, zorgzaam, 

vriendelijk; ze hem zouden bijstaan. Dat deden ze niet. 
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Eén persoon kon daar wellicht niks aan doen, hij was eigen-

lijk een jongen die niet veel durfde, dus meedeed. De twee 

anderen waren het ergste. In het begin waren ze aardig, 

uitdagend, toonden interesse. Later werden ze zijn nacht-

merrie. Ze liepen over hem heen. Vonden het heerlijk om 

macht te hebben over iemand. Dat ze nog eens extra ver-

duidelijkten toen hij eenzaam door de school liep. Wat 

moeten ze zich destijds goed gevoeld hebben. Iemand vol-

ledig te pijnigen met woorden. 

Het grootste gedeelte van zijn klas vond het heerlijk om 

een rel te schoppen. Leken ervan te genieten iemand de 

grond in te stampen. Dat hij toen vertrouwde op zijn eerste 

d ie goede  ie de ...  
 

* * *  

 

Het maakt je toch alert  

The present 

 

Het schoolgebouw was nu niet meer te missen. Op de vlag-

gen rondom de school stond de naam van de school. Een 

mevrouw achter de desk kon hem vertellen waar hij naar-

toe moest. Hij zag haar staan, liep naar haar toe, schoof aan 

in de rij en wachtte tot hij aan de beurt was.  

Goede o ge . Wat is jou  aa ?  

Stepha . Stepha  Ba k a ds.  

E e  zie .  
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Ze verplaatste haar vinger over de lijst en vond zijn naam.  

Je ag doo lope  aa  de ee ste etage. Ee st de t ap-
pengang door en dan meteen de eerste gang rechts. Ver-

volg je weg naar het lokaal helemaal links.'  

Met een handgebaar wees ze hem de weg. Stephan be-

dankte de mevrouw en liep volgens haar instructie.  Het-

zelfde zegje deed de mevrouw ook tegen een ander per-

soon. Het maakte Stephan nieuwsgierig en hij draaide zich 

om.  

Dat meen je niet hè, wat is dat voor figuur. E ht zo  
mooiboy type.  

Stephan vond hem nu al lijken op een pestkop. 

 

* * *  

 

Het veranderde al tijdens zijn basisschool  

The past 

  

Waa  is Stepha ?  oeg ee  juf aa  ee  a de e.  

Ik he  e kelijk gee  idee.  

Ze zochten Stephan niet echt, maar af en toe vroegen 

juffen of meesters iets aan elkaar. Puur om de tijd te do-

den. Nu was het Stephan waarnaar ze vroegen. Zoals ze wel 

konden weten was hij weer overal en nergens. Dat was Ste-

phan. Hij was altijd nergens te bekennen. Vond het leuk om 

van iedereen wel wat mee te pikken. Praatte met veel kin-

deren. Alleen toch niet altijd met iedereen even veel.  

Er waren jongetjes die een apart gedrag vertoonden. Die 
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waren bezig met rottigheid uithalen. Dat kon van alles zijn. 

Hij vond dat gedrag niet bepaald fijn.  

Soms gebeurde het weleens dat hij een gesprek met ze 

had, maar de manier van praten, dat harde, dat recht-

streekse, zinde hem niet. Hij vond het veel leuker om over 

zachtere onderwerpen te praten. Het betekende dat hij 

vooralsnog niet met ze omging.  

 

Nadat de tijd voortduurde, zijn brein nog steeds niet ver 

ontwikkeld was, maar al wel bezig was met het te willen 

ontwikkelen, ontstonden er hier en daar wat problemen.  

Die wat hardere jongens – want het waren voornamelijk 

jongens – werden steeds een beetje harder. Harder, zoals 

vloeken. Zoals problemen opzoeken. Wat treitergedrag. 

Stephan vond het niet fijn, maar toch viel het nog mee. Ste-

phan was een allemansvriend en wellicht zorgde dat ervoor 

dat ze hem weleens met rust lieten. Hij speelde altijd weer 

vrolijk verder, had zijn eigen vrienden die wel met hem te 

doen hadden. Als er dan echt iets gebeurde, dan trok Ste-

phan soms weleens zijn mond open. Net zoals de treite-

raars dat deden. Dat werd een broedmiddel voor hen.  

Soms gebeurde het weleens dat zijn vrienden werden 

gepest, dan probeerde hij voor ze op te komen. Toch be-

gonnen er dingen te veranderen. Men begon zich anders te 

gedragen. Stoerder, het uit zijn op iets. Dat zorgde ervoor 

dat Stephan zichzelf niet meer kon zijn bij de anderen. Hij 

stapte o e  aa  de at i de e  jo ge s i  zij  oge . 
Deze jongens ondernamen minder, waren veelal binnen. 
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Stephan was altijd buiten, was een ondernemer. Wel kon 

hij goed met hen praten, wat hij niet kon met die anderen. 

Dat maakte dat zijn visie al begon te veranderen. Maar 

toch, toch moest Stephan meer. Zijn energielevel daalde bij 

die personen terwijl hij een beweeglijk typetje was. Dat 

zorgde voor wat impulsiever gedrag.  

 

* * *  

 

Waar lag dat aan? 

The past 

 

Lag het aan Lilly van Wonderwereld, de moeder van Ste-

phan? Ze was altijd vriendelijk, zorgzaam, hielp je graag, ze-

ker wanneer het ging om haar eigen kinderen, ten koste 

van haar eigen gezondheid. Ook de emotionele kant had 

Stephan van haar. Niet zozeer emotioneel als in verdrietig, 

maar als in het zorgzame. Ze vond het akelig iemand te zien 

worstelen. Voor de rest was ze vrolijk en hield intens van 

sporten. Ze zat vol uitdagingen en creatieve bezigheden. 

Net zoals Stephan. 

Ralf Backwards, de vader van Stephan, was compleet an-

ders. Hij liet dingen, bewust of onbewust, escaleren. Hij 

zocht bijvoorbeeld de confrontatie op, leerde je mensen uit 

te schelden als ze je lastigvielen. Dat werkte averechts.  

Ralf dacht altijd dat hij populair was. Hij praatte met jan-

en-alleman, dat wat Stephan ook deed. Ralf stond daar-

door vaak in de spotlights, zo kwam zijn kind ook in die 
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spotlights. Terwijl hij dat niet wilde. Doordat ze het vaak 

over hem hadden, voelde hij zich nog populairder, maar ei-

genlijk was hij dat niet. Het gedrag dat Ralf vertoonde zinde 

anderen niet. Hij was lui en deed niks anders dan thuiszit-

ten, of naar Stephans school gaan, hem daar ophalen en 

praten met de mensen daar. Het leek wel alsof dat zijn 

enige uitje was van heel de week.  

 

* * *  

 

Heel soms dacht hij er nog weleens aan terug  

The present 

 

Iedereen stond te wachten om in het klaslokaal te mogen. 

Alle tijd om zijn brein een gesprek met zichzelf te laten voe-

ren. Zoals nu.  

Stephan dacht even terug aan de tijd van toen, het 

kwam spontaan in zijn hoofd. Hij wist dat hij vroeger op de 

basisschool niet ernstig gepest werd, voor zover hij het zich 

nog kon herinneren. Alleen dat er dingen begonnen te ver-

anderen. Waarschijnlijk lag het destijds ook aan de leeftijd. 

Je brein is dan in een sterke groeifase, speelt zich af in een 

grote wildernis, gaat op onderzoek en ontdekking uit. Je 

ziet en leert dingen. Het is het belangrijkste fundament van 

heel jouw leven. 

Wat de toekomst jou brengt is de vraag. Hoe je er uitein-

delijk mee omgaat is ook de vraag, een vraag die je zelf kunt 

invullen.  
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Stephan leerde uit het verleden en het hedendaags be-

staan dat er meer rotte appels op de wereld lopen dan be-

trouwbare, vertrouwelijke, aardige, zorgzame, onderne-

mende mensen. Mensen bij wie je jezelf kunt zijn. Bij wie 

je kunt experimenteren. Die je niet iets aan zullen doen. 

Het interesseert hen niet wie of wat je bent. Je wordt ge-

accepteerd zoals je bent. Je kunt diepgaande gesprekken 

met hen voeren, je weet dat ze er niks mee zullen doen, ze 

zullen naar je luisteren of je helpen. Daarnaast kun je ook 

luchtige gesprekken met hen voeren.  

Zo zagen zijn gelijken eruit. Iets waarvan hij zeker wist, 

dit op deze school te mogen omarmen.  
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De eerste indrukken 

 

De mooiboy 

The present 

 

'Milo van den Brouwer?' 

'Ja hiero,' riep Milo terwijl hij zijn hand op stak.  

Zodra hij zijn hand weer liet zakken streek hij op een ele-

gante manier nog even zijn haar goed. Het blonde, redelijk 

goed gekamde, altijd goed zittende haar maakte hem de 

mooiboy, wat Stephan al eerder had gedacht.  

Mevrouw Hoender, zij werd de SLB er van Stephan – me-

vrouw Hazeveld voor de andere klas – hield haar presentie-

lijst bij. Daarbij was ook de naam Stephan gevallen. Milo 

had hem een blik toegeworpen. Niet zozeer een blik dat hij 

hem minachtte, maar hij herkende hem.  

Natuurlijk, dat was die jongen die voor mij stond, sprak 

zijn gedachte.  

Een ogenblik zag hij herkenningen op zijn gezicht. Maar 

dat starre, bozige, voor Milo een toch wel angstaanjagende 

gezicht, schrok Milo af. Een snelle verandering in Milo's ge-

zicht was goed te zien. Een vriend van Milo zag dat en tikte 

hem aan.  

'Wat is er, man?' vroeg Rowan.  

'Nou. Als ik iedereen hier een beetje bekijk in de klas lijkt 

het me een toffe klas. Maar die Stephan ziet er niet bepaald 
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vriendelijk uit. Ik krijg er de rillingen van. Volgens mij moet 

je er geen ruzie mee krijgen.'  

Beiden keken ze nu naar Stephan, natuurlijk wel zo on-

opvallend mogelijk. Rowan knikte. Beiden waren ze het 

eens: geen ruzie maken met die gozer. Hun eerste indruk 

was duidelijk. Ze wisten niks van hem, en trouwens van nie-

mand uit de klas, maar Stephan had een blik waar je bang 

van werd. 

 

* * *  

 

Het meisje dat niet weet wat de toekomst haar 

zal brengen 

The present 

 

Dela a K a s?   
Geen gehoor. Mevrouw Hoender besloot nog een keer 

te roepen. Het kwam inmiddels wel vaker voor dat leer-

lingen het niet hoorden, en dat wist zij.  

Dela a K a s?  

Delaya was een beetje afwezig. In dromenland. Of in 

haar muziek. Ze luisterde muziek via Spotify. De eerste keer 

hoorde ze het niet maar toen haar naam voor de tweede 

keer wat luider klonk, haalde ze haar oortjes uit haar oren 

en stak haar hand op.  

Ja. Hie .  

Top. Volge de kee  e e  oplette .  
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Jaja, gingen haar gedachten. Ik ben geen kind.  

En dat was ze ook niet. Ze was inmiddels een jaar of ze-

ventien, en dit was niet de eerste school waar ze op had 

gezeten. Ze kende het inmiddels wel. Misschien was dat 

waardoor ze afgeleid raakte. Ze wilde één oortje weer in 

haar oren doen maar besloot dat niet te doen. Ze wist dat 

dat verkeerd uit kon pakken. Dat had ze waarschijnlijk al 

eens eerder meegemaakt: van die highclassmeiden die 

denken dat ze van alles zijn en schijt hebben aan de docent. 

Delaya had geen schijt. Delaya was geen highclassmeid. Ze 

droeg niet veel make-up. Had een wat forsere bouw, niet 

dik, gewoon stevig.  

Haar kleding had ook niks weg van een meid -meid. Ze 

droeg wat ze wilde dragen, al was dat regenboogkleding. 

Het kon haar niet schelen wat anderen van haar dachten. 

Een mentaliteit waar velen van konden leren. 

 

Mevrouw Hoender ging door met haar lijst. Delaya ver-

veelde zich en keek de klas rond. 

Zo. Wat is er et he  aa  de ha d zeg… spraken haar 

gedachtes toen ze naar Stephan keek. Zonder er erg in te 

hebben waren er verschillende meningen over Stephan. Ze 

vonden dat hij niet bepaald een vriendelijke uitstraling had. 

Hij keek star of boos. Geen verwelkomende uitstraling. Het 

waren de zenuwen die hem dat lieten doen, en Milo. Want 

misschien, als hij Milo niet had gezien, had hij een ander 

beeld gekregen van de klas. 
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De afsluiting  

The present 

 

Mevrouw Hoender kwam tot een afronding van haar pre-

sentielijst. Bijna als laatste riep ze de naam van Nova.  

Nova hoorde zijn naam vallen en keek in richting van Hoen-

der. Ook hij stak zijn hand omhoog en gaf aan dat hij aan-

wezig was. 

Het duurde maar lang, die presentielijsten. Het nam al-

tijd tijd in beslag, zeker in het begin. Voor Nova kon de dag 

niet snel genoeg afgelopen zijn. Hij vond het wel best met 

deze nieuwe prikkels. Het liefste ging hij weer naar huis om 

daar zijn verdere dagelijkse bezigheden op te pakken, zoals 

gamen. Of Anime series kijke . Ee  zo  ieu e p ikkel gaf 

Stephan hem. Hij had hetzelfde als wat de rest nu inmid-

dels had. Stephans blik schrok Nova af. En hij zat ook nog 

dicht naast hem. Hij was al een klein stukje verschoven om-

dat hij liever niet te dicht naast hem zat.  

Waarom kijkt hij to h zo…? Is hij oos? Is er at ge-
beurd? Vindt hij het hier wel leuk?  

Allerlei speculaties terwijl hij niet wist wie Stephan was. 

Toch negeerde hij het later weer en luisterde aandachtig 

naar wat Hoender en Hazeveld te vertellen hadden. Want 

het einde van deze introductiedag naderde. 

Zulle  e af o de , Saskia?  vroeg Marijn Hazeveld. 

Dat lijkt ij ee  goed pla .   

Ze pakte nog wat papieren die ze uitdeelde.  
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I  deze fo ulie e  staat de planning voor het kamp, 

zoals de aanwezigheid en het vertrek, en jullie inloggege-

vens voor in de schoolmail. Zodra deze zijn uitgedeeld mo-

ge  jullie gaa .   
Saskia Hoender gaf haar klas de formulieren, aan Ste-

phan, Milo, Rowan, Delaya, Nova en de rest. Marijn gaf 

haar klas de formulieren. Nadat ze waren uitgedeeld 

hoorde je overal het dichtritsen van tassen en schuivende 

stoelen. Je kon merken dat iedereen in gedachte was bij 

het kamp. Dat ging volgende week plaatsvinden, de rest 

van deze nieuwe week hadden ze nog vrij.  

 

Hoe o d je het gaa , Ma ij ?   
Ee lijk gezegd goed. Het zij  t ee leuke klasse .   

Marijn was nieuw. Saskia zat hier al langer op deze 

school.  

E  at i d jij a  de klasse ?  

Hetzelfde als jij,  antwoordde ze glimlachend. Ze borg 

haar MacBook Pro op en ritste haar schoudertas dicht. Ook 

zij maakte zich klaar om te vertrekken.  

Ik... Uh . He  allee  el ee  di g.  

E  dat is?  

E e  kijke  hoe hij heet.  Ze zo ht de foto e  aa  op 
haar geprinte A4 tje. Stepha . Stepha  Ba k a ds.  

Wat is daa ee?  keek ze vragend. 

Nou. Ik he  iede ee  el geo se ee d. Maa  ik ko  
ij  lik iet a  he  af e de . Hij st aalde iets uit…  
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Daar kreeg ik de rillingen van, wilde ze erbij zeggen maar 

liet het in haar gedachten. 

Dat zal je ast el ake  tege ko e , Ma ij .  

Waa s hij lijk.  Dit as ook oo  Ma ij  de ee ste keer: 

docente als beroep.  

Was dat het?  

Ja,  dat denk ik. 

Zulle  e gaa ?  

Ze knikte. De lichten gingen uit en de deur ging op slot.  

 

  


