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Een pleegzus je

De bel gaat.
‘Daar zijn ze!’ Zoë rent door het smalle restaurant heen
naar de deur. Ze schuift de rode velours gordijnen, die
in een halve boog voor de ingang hangen, opzij, pikt
snel even een pepermuntje uit de grote schaal en doet
de deur open. 
Op de stoep staan twee vrouwen en een meisje met
lang, donker haar. Dat meisje is Maura. En dat meisje
is vanaf nu Zoë’s pleegzusje. De kleinste vrouw is de
gezinsvoogd van Maura. De andere kent Zoë niet.
‘Jullie hadden niet hoeven aanbellen,’ lacht Zoë. ‘De
deur is alleen ’s zondags echt op slot, want dan is ons
restaurant dicht. Door de week zijn we hier overdag
altijd bezig.’
Zoë’s moeder staat ineens achter haar.
‘Kom binnen,’ zegt Zoë. Ze doet een stap opzij en
maakt een uitnodigend gebaar. 
‘Hoi Maura,’ zegt Zoë’s moeder. ‘Fijn dat je er bent.’
Ze geeft eerst Maura een hand.
Daarna geeft mama de twee vrouwen een hand. Zoë
volgt haar moeders voorbeeld.
Willem, Zoë’s vader, komt ook aanlopen. 
‘Hallo!’ roept Willem al vanaf de verhoging achterin.
‘Ha Maura, daar ben je dan! Wees welkom.’
Willem leidt hen door het restaurant. ‘Let niet op de
rommel. Struikel niet over de kratten. De bestelling is
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net afgeleverd. Kom maar naar achter, hier aan de 
houten tafel, dan drinken we eerst een lekkere espresso.
De meiden lusten vast wel een glas appelsap.
Versgeperst!’
Maura en de twee vrouwen trekken hun jas uit en leg-
gen die over een stoel. Ze gaan met zijn allen om de
houten tafel zitten. Het is vroeg in de middag. Op dit
moment zijn er nog geen gasten. De keuken gaat pas
om halfzeven ’s avonds open.

Zoë heeft Maura al een keer eerder ontmoet. Toen was
de gezinsvoogd, Els, ook meegekomen. Dat was onge-
veer twee weken geleden. De tijd tussen de kennisma-
king en dit grote moment is snel gegaan, maar wat er
daarvoor allemaal gebeuren moest ... 
Zoë weet nog dat haar ouders met het voorstel kwa-
men. Zij wilden pleeggezin worden. Zoë wist niet
meteen wat ze daarvan moest denken. Een vreemd
kind in huis? Maar al snel vond ze het ook een goed
plan, zolang er maar geen jongen zou komen.
Misschien zou ze eindelijk een soort zusje krijgen. En
het leek Zoë best fijn als haar ouders niet altijd alleen
op háár zouden letten! En waarom zouden ze niet een
kind helpen dat het moeilijk heeft? Zij hadden het
hartstikke goed met elkaar, er waren thuis geen proble-
men. Zij hadden zoveel geluk, daar konden ze heus wel
wat van delen. Zoë was er best trots op dat ze pleegge-
zin zouden worden. Want daarover waren haar ouders
en zij het eens: ze deden dit met zijn allen.
Nadat ze het besluit genomen hadden, volgden Zoë’s
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ouders een cursus voor pleegouders. Zijzelf woonde
twee informatiebijeenkomsten bij met andere ‘eigen’
kinderen van aanstaande pleeggezinnen. Ze las alle 
boeken uit de bieb over pleegkinderen en daarna heb-
ben ze eindeloos gewacht. Tenminste, zo leek het.
Maar nu is het dan zover. Maura komt bij hen in
huis wonen, zo goed als zeker tot minstens haar
achttiende.

Willem is de chef-kok in hun eigen restaurant, De
Opera. Het gezin woont boven, maar vaak zijn ze 
overdag beneden te vinden. Willem is hier in ieder
geval, omdat hij aan het werk is. Zoë is er vanwege de
gezelligheid en haar moeder helpt vaak een handje mee.
Zij zorgt voor de sfeer. En ze zorgt ervoor dat de bedie-
ning goed loopt. 
Ook nu sjokt Willem rond met zijn schort om zijn
dikke buik geknoopt. Hij schuift een volgeladen dien-
blad op tafel. De hond Juno, een Drentse patrijs, volgt
Willem op de voet.
‘Zo, dames,’ zegt Willem. ‘Vier keer een verse espresso
en twee keer appelsap uit de Betuwe! Suiker en room
staan hier.’
Zoë graait naar de schaaltjes met zoetigheid.
Minivruchtengebakjes, aardbeien met een jasje van
chocolade en zelfgemaakte bonbons liggen in een zil-
veren houder met drie schaaltjes boven elkaar. Wat zal
ze kiezen?
‘Eentje, hè Zoë,’ waarschuwt mama al. Zoë weet dat
haar moeder gelijk heeft. Ze lijkt op haar vader. Ze
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houdt net zoveel van lekker eten als hij en heeft dezelf-
de aanleg om mollig te worden.
‘Tast toe,’ zegt Willem tegen Maura. Hij houdt het lek-
kers voor haar neus. Een beetje verlegen kiest Maura voor
een marsepeinen bonbon met een halve walnoot erop.
‘Dank u wel, meneer.’
‘De eerste huisregel,’ zegt Zoë’s moeder. ‘Je hoeft geen
u en meneer en mevrouw tegen ons te zeggen. Noem
ons maar gewoon Willem en Margje. Dat doet Zoë
vaak, en het personeel in het restaurant ook.’
Maura knikt en kijkt naar haar bonbon. Ze neemt een
klein hapje. Daarna legt ze hem naast haar glas op tafel.
Ze eet er niet meer van.

‘De spullen van Maura liggen nog in de auto, en die
staat in de parkeergarage,’ zegt Els, als ze haar espresso
op heeft. ‘Zal ik dadelijk even voorrijden? Dan kunnen
we alles in één keer uitladen. Het is niet echt veel.’
‘Ga je dan weg?’ vraagt Maura. 
‘Ja, het moet er toch een keertje van komen, meidje.’
‘Wanneer gaat mama verhuizen?’
‘Over anderhalve week.’
Maura heeft een schichtige blik in haar ogen. ‘En wan-
neer ga ik daar voor het eerst naartoe?’ 
‘Ik kom je zondag over vier weken ophalen en dan
gaan we samen op bezoek. Dan zijn jullie allebei vast al
gewend aan de nieuwe situatie.’
Els legt haar hand op Maura’s arm. ‘Maak je geen 
zorgen om mama. Ze wordt overal mee geholpen; met
inpakken, met verhuizen, met alle officiële dingen.
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Het komt heus goed.’
‘Waarom is ze nu niet meegekomen?’ vraagt Maura.
‘Ze wilde dat wel,’ antwoordt Els. ‘Dat weet je toch?
Maar ze vond het te moeilijk. Ze voelt zich tekort-
schieten en is daar verdrietig over.’
Maura staart voor zich uit.

Zoë weet niet precies waarom Maura’s moeder niet voor
haar dochter kan zorgen. Ze weet dat Maura’s ouders een
tijd geleden gescheiden zijn. Haar vader is naar Venezuela
gegaan. Daar kwam hij ook vandaan. Haar moeder kon
de opvoeding van Maura niet in haar eentje aan. Ze kon
eigenlijk amper voor zichzelf zorgen. Daarom gaat
Maura’s moeder binnenkort begeleid wonen, met meer
mensen en met voortdurend iemand in de buurt die ook
voor haar de zaakjes regelt en haar in de gaten houdt. 
Zoë’s ouders hebben gezegd dat het er niet zoveel toe
doet wat er aan de hand is met Maura en haar moeder.
Maura heeft een veilig en warm gezin nodig dat er voor
haar is. Als ze dingen over haar ouders kwijt wil, dan
zal ze dat zelf doen. 
‘Maura hóéft dat niet,’ benadrukte mama nog. ‘Het is
haar recht op privacy als ze daar niet over wil praten.’

Els haalt de auto. De andere vrouw is de pleegzorgbe-
geleidster. Ze heet Ada en spreekt met papa en mama
nog wat zaken door. Zij zal regelmatig contact houden
met hun gezin.
Maura kijkt om zich heen. Zoë volgt haar blik en ziet
hoe ze zich verbaast. Er is ook zoveel te zien! Het is niet
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alleen dat de tafels er nu nog rommelig uitzien en dat
er midden in het restaurant kisten met groenten en
broden staan. Nee, De Opera is net een soort rommel-
markt of een museum met curiositeiten. 
De muren zijn behangen. Van het romantische Engelse
rozenmotief is echter weinig te zien. Op ieder plekje
hangt wel iets: schilderijtjes, spiegels, een kapstokje met
daaraan worsten, namaakdruiven en bossen kruiden,
kastjes met laatjes en ouderwetse letterkasten, school-
wandplaten en zelfs de opgezette kop van een wild
zwijn met een pet van de harmonie op. Boven de deur
naar de wc’s hangt aan de muur een kinder-wc com-
pleet met houten bril. Langs de wanden staan kasten
vol met spulletjes: poppen, blikken speelgoed, autoot-
jes, weckpotten met vruchten, bakken met kralen,
schelpen en stenen. Er staat zelfs een jukebox. 
‘Vind je het leuk om te zien?’ vraagt Zoë.
Maura knikt.
‘Als je alles wilt zien, heb je ongeveer twee dagen
nodig!’ lacht Zoë. ‘Dat geeft op zich niks. Alleen
Marina wordt er weleens compleet gestoord van. Zij
poetst hier namelijk. En je kunt hier natuurlijk niet
chic eten, terwijl de spullen naast je onder een dikke
laag stof verstopt zijn.’
Mama bemoeit zich ermee. ‘Sinds wanneer ben jij zo
clean? Daar heb ik op jouw kamer nog nóóit iets van
gemerkt.’
‘Ja, duh,’ protesteert Zoë. ‘Ik heb toch geen restaurant.’
Maura kijkt nog steeds verbaasd naar de enorme verza-
meling vreemde voorwerpen.

11
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‘Hoe komen jullie aan al die spullen?’ vraagt ze dan.
Zoë en haar moeder lachen. Ze wijzen naar elkaar en
roepen dan tegelijk: ‘Dat komt door haar!’
Maura schrikt van hun uitgelaten gedrag.
‘Wij zijn allebei gek op verzamelen en op rommelmark-
ten afsjouwen,’ legt mama uit. ‘Het is begonnen met
een paar prulletjes. Ondertussen is het dit rariteitenka-
binet geworden. Misschien vind je het wel leuk om een
keer met ons mee te gaan op jacht naar schatten?’
Maura knikt.
‘Ik denk het wel.’

De deur van het restaurant gaat open. Els stapt weer
binnen en wenkt.
‘Kom je even helpen, Maura?’ vraagt ze. 
Maura snelt meteen naar haar toe. 
Even later staan er twee grote weekendtassen, vier 
plastic kratjes met speelgoed en dierbare spulletjes, 
een draagbare radio met cd-speler, twee jassen, een 
paar verfomfaaide knuffels en een fiets. Een smoezelige
patchworkdeken ligt erbovenop. 
‘Wat een mooie lapjesdeken heb je daar,’ zegt mama.
‘Die heeft mijn moeder gemaakt,’ zegt Maura.
‘Knap van haar,’ prijst mama. ‘Wat een geduld moet ze
hebben, want zo’n deken moet je helemaal met de
hand naaien. Ieder lapje moet je eerst om een karton-
netje spannen.’
‘Ja,’ zegt Maura. Ze kijkt Zoë’s moeder recht aan. ‘Mijn
moeder kan heel goed handwerken.’
Els trekt Maura even naar zich toe. Ze kijkt Ada aan en

12
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geeft haar een knikje.
‘Wij gaan er weer vandoor. Het zal best even wennen
zijn, maar ik weet zeker dat je het hier goed zult krijgen.’
Maura slikt.
‘Je moet me twee dingen beloven,’ gaat Els verder. ‘Het
eerste is dat je me altijd belt als er iets is.’ Ze geeft een
knipoog. ‘En het tweede is … dat je niet te dik wordt
met al dat heerlijke eten. Het lijkt hier wel Luilekker-
land.’ 
Heel even verschijnt er een klein glimlachje om Maura’s
lippen.
‘Hm,’ zegt Zoë, ‘Maura ziet er niet uit alsof ze snel te
dik zal worden.’ 
Maura is tien, een jaar jonger dan Zoë. Toch lijkt ze
wel drie jaar jonger. Ze is erg klein en heel tenger. 
‘Jij bent gewoon jaloers,’ zegt mama grinnikend.
Soms kan Zoë inderdaad jaloers zijn op slanke meisjes.
Ze haat het als volwassenen zeggen dat ze zo lekker ste-
vig is en er als een gezonde Hollandse meid uitziet.
Maar nu is het anders. Ze is niet jaloers op Maura. Die
is té klein en té mager, maar gek genoeg ziet ze er
ondanks dat niet als een jong kind uit. Maura heeft
juist iets heel ouwelijks over zich en is veel te serieus. 

Met zijn allen zwaaien ze de auto na. 
‘Kom,’ zegt mama. ‘Ik wijs je je kamer. Als we allemaal
wat dragen, hebben we in drie keer lopen alles boven.
En daarna heb je misschien wel behoefte aan wat rust.
Er komt zo wel veel ineens op je af, hè?’
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Picknicken

‘Sluit je dadelijk de computer af?’ vraagt mama aan
Zoë. ‘We gaan over tien minuten weg.’
‘Please, nog even! Sanne is net online. Ik hou het kort.’
Sanne is Zoë’s beste vriendin. Ze zitten bij elkaar in de
klas en zijn ze na schooltijd niet samen, dan sms’en en
msn’en ze aan één stuk door. 

ik heb een pleegzusje zegt:
Haai Sanne, hoestie?

I’m a pirate zegt:
Wou ik net aan jou vragen. Is ze er nu?

ik heb een pleegzusje zegt:
Jah, sinds gisteren. We gaan zo een fietstocht maken.

I’m a pirate zegt:
En is ze leuk? 

ik heb een pleegzusje zegt:
Kweenie. Het is allemaal wel wennen. Ze is heel 
anders dan ik gedacht had.

I’m a pirate zegt:
Hoezo?

ik heb een pleegzusje zegt:
Kweenie. Ze is zo stil.

I’m a pirate zegt:
Misschien is ze gewoon verlegen?

ik heb een pleegzusje zegt:
Je hebt vast gelijk. Ik moet gaan. 

14

LL 06-07•7-08 M  07-03-2007  11:10  Pagina 14



15

I’m a pirate zegt:
Have fun! Wanneer zien wij elkaar weer? 

ik heb een pleegzusje zegt:
We bellen, mailen, sms’en. Owkeej?

I’m a pirate zegt:
Goed. xxx

Zoë zet de computer uit. Ze heeft geen eigen compu-
ter. Deze is voor mama en haar samen en staat in de
huiskamer op de eerste verdieping. Gelukkig heeft
mama hem bijna nooit nodig en papa heeft er eentje in
het restaurant. Het lijkt daardoor wel of het haar com-
puter is. Voortaan zal ze hem met Maura moeten delen.
Dat is natuurlijk een minder leuke kant aan het hebben
van een pleegzusje. Maar wie weet, hoeft Maura wel
niet zo vaak. Zou ze veel msn-vriendinnen hebben? 
Mama en Maura staan al klaar. Ze lopen naar beneden.
Op de achterplaats bij het restaurant is een schuurtje
waar de fietsen staan.
Het is de tweede dag dat Maura bij hen woont. Het is
zondag en dan gaan ze altijd iets gezelligs doen.
Zondag is rustdag, zegt Willem steevast. Zoë moet daar
stiekem om gniffelen als ze ziet hoe papa zich uitge-
sloofd heeft voor de picknick. Twee grote manden staan
klaar. Eén gaat bij mama achter op de fiets en één bij
hem. Willem is echt verslaafd aan koken. 
‘Hoe laat ben je hieraan begonnen?’ vraagt Zoë.
‘Och, een paar uurtjes geleden,’ mompelt Willem. ‘Ik
was toch wakker en wilde even iets nieuws uitproberen.’
‘Ja, ja,’ zegt Zoë. ‘Die smoes heb ik vaker gehoord. Jij
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bent gewoon écht kookgek. Als je niet in een potje
kunt roeren, raak je in paniek.’
Willem lacht. ‘Eigenwijze snijboon die je d’r bent.’

Even later zitten ze op de fiets. Maura rijdt naast mama
voorop. Maura heeft een nogal rare zonnebril op. Zoë
zegt er maar niks van. Zij fietst naast Willem achter
mama en Maura aan. Ze hebben een bewegwijzerde
route genomen door een natuurgebied in de buurt, een
uitgestrekte zandverstuiving. Daar gaan ze picknicken.
Zoë vindt fietsen leuk. Je bent lekker buiten, je ziet van
alles en je hoeft je niet te vervelen. Soms gaan ze met
de auto weg. Vreselijk vindt ze het om uren in haar
eentje achterin te zitten met alleen haar mp3-speler en
een boek. Als je fietst, vliegt de tijd voorbij. Mama en
zij hebben al vaak samen tochtjes van een paar dagen
gemaakt. Twee keer in België, een keer rond het
IJsselmeer en langs de kust in Noord-Holland. Willem
gunt zichzelf maar twee weken zomervakantie. Mama
en Zoë vinden dat geen reden om er niet wat vaker tus-
senuit te gaan.

Zoë kent de tocht wel die ze vandaag fietsen, maar de
route blijft leuk. Je fietst afwisselend door bos, langs
water en ten slotte door het duinengebied. Het zijn
geen echte duinen, want ze wonen helemaal niet aan
zee, maar de zandvlakte lijkt er wel op. Alleen het helm-
gras en de duindoorn met zijn oranje besjes ontbreken.
Maura gaat nogal langzaam. Het lijkt zelfs wel of ze
steeds langzamer fietst. Dat komt volgens Zoë niet

16
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doordat ze zo klein is. Het komt vooral door haar krak-
kemikkige roestbak. Die ziet er niet uit alsof je daar
lekker soepel een eindje op wegtrapt. Versnellingen zit-
ten er ook al niet op. Zoë schaamt zich bijna voor haar
sportfiets, die in perfecte staat is. 
‘Wil jij een tijdje op mijn fiets?’ roept ze naar Maura.
‘Die fietst wat lichter denk ik.’
Maura antwoordt iets, maar Zoë verstaat het niet.
‘Wat zeg je?’
Weer mompelt Maura iets. Zoë verstaat het nog steeds
niet, maar Maura schudt haar hoofd erbij. Ze vindt het
niet nodig.
Pfft, denkt Zoë, ik wilde alleen maar aardig zijn, hoor.
Het fietspad loopt nu om een grote zandafgraving
heen. Het is hier een stuk smaller. Daarom fietsen ze
allemaal achter elkaar. Mama voorop, papa achteraan.
Zou iedereen nu denken dat ze een echt gezin zijn,
vraagt Zoë zich af. Dat Maura echt haar zusje is en niet
haar vriendin, laat staan haar pleegzusje? Waarschijnlijk
wel, want er zijn veel meer gezinnen met twee kinderen
dan met één kind.

En dan ineens is het gebeurd. Voor Zoë er ook maar
iets aan heeft kunnen doen om het te voorkomen,
schuift Maura onderuit in het zand. Zoë knalt tegen
haar op en gaat net zo hard onderuit. Willem lukt het
net op tijd zijn stuur om te gooien. Hij zet snel zijn
fiets tegen een boom en schiet hen te hulp. 
Zoë krabbelt half huilend overeind. Ze trekt haar
broekspijp omhoog en ziet een flinke schaafplek. 

17
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‘Au!’ roept ze. 
Maura geeft geen kik. Ze inspecteert haar fiets, kijkt of
er een band lek is en of het stuur nog recht staat. 
‘Stom van me,’ zegt ze.
‘Heb je nergens pijn, Maura?’ vraagt mama bezorgd.
Ze gaan een beetje aan de kant van het pad staan, zodat
er zo meteen geen kettingbotsing van fietsers komt.
Willem bekijkt Maura’s fiets grondig.
‘Geen wonder dat je slipte,’ zegt hij met een afkeuren-
de toon in zijn stem. ‘De banden van je fiets zijn zo
glad als het velletje van een vette paling. En je rem-
blokjes zijn zo dun als een lapje bladerdeeg.’
‘Ik fiets hier altijd op,’ zegt Maura. ‘Er is niks mis mee.’
‘Is ook niet erg,’ sust mama. ‘Het gaat erom dat het
gevaarlijk is als je fiets niet helemaal in orde is. Het is
nu nog goed afgelopen, maar als je op een drukke
straat een valpartij gemaakt had, hadden de gevolgen
veel erger kunnen zijn.’
‘Ik vind dat Maura een nieuwe fiets moet krijgen!’
roept Zoë. ‘Net zo eentje als ik heb. Dat is eerlijk én
veilig.’
Papa en mama knikken al. Ze zijn het daar helemaal
mee eens. Maar Maura verstijft en klemt het stuur van
haar fiets stevig vast.
‘Ik hoef geen nieuwe fiets. Ik wil mijn eigen fiets hou-
den. Ik heb deze van mijn vader gekregen.’ Ze zegt het
met zoveel stelligheid, dat niemand er iets tegen in
durft te brengen.
Mama legt haar arm om Maura’s schouders.
‘Je hoeft niet bang te zijn dat je je fiets kwijtraakt,

18
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hoor. Natuurlijk is deze fiets bijzonder voor jou. Wat
zijn wij toch onhandig. Het is wel een goed idee om
hem een grote beurt te laten geven bij de fietsenmaker.
Die is dinsdag weer open. Zullen we daar samen naar-
toe gaan? Die kan er nieuwe banden op zetten, de rem-
men en de verlichting nakijken en de ketting eens goed
smeren.’
‘Ja, dank u wel,’ antwoordt Maura. Ze ziet er opgelucht
uit.

‘Wat denken mijn dames blanches ervan?’ vraagt
Willem. ‘Kunnen we weer verder? Ik stel voor om niet
te ver door te gaan en bij de Grientberg te gaan pick-
nicken. Daar zit je rustig en heb je een mooi uitzicht.’
Niemand is op dit voorstel tegen. Na een kort ritje
hebben ze Willems plekje bereikt. En nog een kwartier
later is er een complete nederzetting verrezen.
Willem heeft met de meiden van kreupelhout en tak-
ken een windscherm gemaakt. Mama heeft een kleed
neergelegd. Uit de manden komen de heerlijkste din-
gen tevoorschijn. 
Als ze klaar is, wenkt mama wenkt speciaal naar
Maura: ‘Kom er gezellig bij zitten.’ Iedereen gaat op
een hoek van het kleed zitten. Zoë doet haar schoenen
uit en laat het zand tussen haar tenen doorsijpelen. Dat
is een lekker kriebelig gevoel. 
Maura heeft nog steeds die rare zonnebril op. Nou ja,
als zij dat leuk vindt, denkt Zoë. Ze ziet er in ieder
geval een beetje vreemd uit. Niet alleen ouderwets,
maar meer rommelig. Als een zwerfster.
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‘Uitleg!’ commandeert Zoë.
Maura kijkt verbaasd.
‘Willem kookt vaak de gekste gerechten,’ lacht mama.
‘Wij zijn de proefkonijnen. Maar als je goed wilt keu-
ren, is het belangrijk dat je weet wát je eet.’
‘In het restaurant leggen we aan de gasten ook altijd uit
wat ze op hun bord hebben,’ zegt Willem. Hij gaat er
even lekker voor zitten. Dat valt niet helemaal mee.
Zijn dikke buik zit een beetje in de weg nu hij wat
onhandig op de grond hurkt.
‘In deze kan heb ik limonade van citroen en munt. Ik
zal jullie vast een slokje laten proeven.’
Willem giet een beetje in de glazen van de meiden. Zoë
slikt de limonade niet meteen door. Ze proeft eerst heel
goed. 
‘O, heerlijk,’ zegt ze dan. 
Maura proeft ook. ‘Het smaakt een beetje gek, maar
wel lekker,’ zegt ze. Zoë weet bijna zeker dat Maura er
niks van meent. Ze heeft de verkeerde blik, dat zie je
door haar zonnebrilglazen heen. Ze wil vast graag
beleefd zijn.
Nu pakt Willem een rond volkorenbrood uit plastic
folie. Hij legt het op een stuk boomschors dat hij
schoongeveegd heeft.
‘Dit is een echt picknickbrood,’ legt hij uit. ‘Ik heb het
uitgehold en gevuld met laagjes verse pesto, mozzarella,
rucola, gegrilde aubergine en paprika.’ Met een scherp
mes snijdt hij een paar punten uit het brood, alsof het
een taart is. 
‘Jammie,’ zegt mama. ‘Dat lijkt me heerlijk. Mogen we
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alvast beginnen?’
Willem geeft ieder een bordje, bestek en een gekleurd
servet. ‘Even geduld. Er is nog veel meer.’
En dan tovert hij tevoorschijn: chips van zoete aard-
appel in vrolijke kartonnen bakjes, een thermoskan met
koude venkelsoep, bosbessenmuffins met clotted cream
uit Cornwall - volgens Willem de lekkerste zure room
van de wereld - vruchtengelei in kleine glaasjes en een
heuse ballotine, een koude gevulde kip.
Zoë ziet Maura’s ogen steeds groter worden. Mama ziet
het ook. Wat moet Maura hier wel niet van denken?
Dat ze een soort kakkers zijn?
‘Ben je net zo’n smulpaap als wij?’ vraagt mama aan
Maura.
‘Ik geloof het wel,’ zegt Maura, ‘maar deze dingen heb ik
nog nooit gegeten. Dus ik weet het eigenlijk niet zeker.’
Mama knikt dat ze het begrijpt. ‘Wij vergeten soms
hoe ontzettend verwend we zijn met Willem. Hij kan
het koken gewoon niet laten. Hij is 24 uur per dag
kok. Nu dus ook. Of misschien moet ik zeggen dat hij
in het weekeinde aan het hobbyen is als hij kookt?’
‘Nee,’ protesteert Willem. ‘Niks hobby. Koken is mijn
passie!’
‘Ben ik dat niet?’ pruilt mama.
‘Jij bent mijn derde passie,’ plaagt Willem. ‘Na Zoë,
dat is mijn tweede.’ Hij geeft mama een zoen.
Maura frunnikt verlegen aan een takje. 
‘In elk geval,’ gaat mama verder tegen Maura, ‘snap ik
heel goed dat alles vreemd is voor je. Dus als je iets niet
lust, hoef je het niet op te eten.’
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‘Goed,’ zegt Maura. ‘Ik ben meer gewend aan eten uit
de supermarkt, zoals pizza.’
‘Pizza uit de supermarkt?’ vraagt Zoë. ‘Bedoel je de
italiaan?’
‘Nee, gewoon, diepvriespizza. Eerst maakte ik ook wel-
eens shoarma, maar de laatste maand haalde ik ham-
burgers en friet.’ 

‘Kookte jij?’ vraagt mama.
Maura zegt verlegen ja. ‘Eerst wel. Het lukte mama
allemaal niet zo goed met boodschappen doen en afre-
kenen. Ze raakte daarvan in de war. Maar de laatste
maand … we hadden een elektrisch fornuis … en …’
Maura wil er duidelijk niet verder over praten. Het
blijft even stil.
‘Ik vind het toch heel knap van je!’ pakt Willem het
gesprek weer op. ‘Misschien kan ik nog wat van jou
leren! Ik vind het wel gezellig, een pleegdochter die kan
koken. Zoë houdt meer van het eindresultaat dan van
het bereiden zelf.’
‘Maar zonder mij zou je restaurant er niet zo leuk uit-
zien!’ mengt Zoë zich erin.
‘Tuurlijk niet, roomsoesje van me,’ grinnikt Willem.
‘En ik ben maar wat blij dat je mijn eten zo lekker
vindt. Kom, neem nog wat en geniet ervan.’

De picknick verloopt verder in een gemoedelijke sfeer.
Maura proeft overal een klein beetje van. Ze kijkt niet
alsof ze het lekker vindt, maar ze zegt dat het komt
doordat ze geen grote eter is. Alleen de bosbessen-
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muffins smaken haar blijkbaar goed. Daar neemt ze een
tweede van.
Op weg naar huis fietsen Maura en Zoë naast elkaar.
Ze hebben niet veel te zeggen. Zoë voelt zich er een
beetje ongemakkelijk onder. Het zal er wel bij horen,
denkt ze bij zichzelf. Het is voor Maura nog veel en
veel meer wennen dan voor haar. Dat snapt ze best. Ze
moet er niet aan denken om zomaar in een vreemd
gezin geplaatst te worden. Gelukkig staat nu de mei-
vakantie voor de deur. Ze hebben alle tijd om elkaar
rustig te leren kennen.
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Saai

Wat is dat toch stom. Zolang er school is, kijkt Zoë
altijd enorm uit naar de vakantie. En is het eenmaal
zover, dan verveelt ze zich binnen de kortste keren suf
en verlangt ze verschrikkelijk naar school. Deze vakan-
tie is dat niet anders. 
Saai, super-supersaai is het.
Ze had alleen van tevoren gehoopt met Maura te kun-
nen optrekken, maar dat is nogal tegengevallen. Maura
blijft hele dagen op haar kamer en is er niet af te slaan.
Nou is haar kamer best gezellig geworden, maar om
jezelf erin op te sluiten?
Maura heeft de vroegere strijkkamer gekregen. Tot
vorig jaar waste en streek mama al het linnen uit het
restaurant. Nu gaat dat naar de wasserij. 
Het kamertje is heel gezellig opgeknapt. Zoë heeft er
flink aan meegeholpen. Ze hoopten maar dat Maura
het leuk zou vinden. Ze hadden wel kunnen wachten
tot Maura er zou zijn, maar het leek hun gezelliger en
gastvrijer voor haar als ze een kamer zou krijgen die
klaar was. Anders hadden ze er meteen in moeten gaan
klussen.
De muren, de gordijnen en de meubeltjes hebben alle-
maal vrolijke knalkleuren. En grappig genoeg staat de
lapjesdeken van Maura’s moeder er heel goed bij.
Maura heeft niets veranderd aan haar kamertje. Op
haar bureautje staan twee foto’s. Een van haar vader en
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een van het hele gezin: vader, moeder en Maura. Zoë
heeft goed gezien dat Maura op haar vader lijkt. Aan de
muur heeft Maura een poster gehangen van een mei-
denpopgroep.

Zoë probeert het nog één keer. Ze klopt op de deur van
Maura’s kamer.
‘Hé, heb je zin om samen te skaten? Ik denk dat mijn
oude skates jou wel passen. Ik weet een plekje in het
winkelcentrum waar je heerlijk naar beneden kunt rij-
den. Het is net geen ramp. Niet zo eng dus, maar wel
leuk!’
Zoë heeft ondertussen de deur opengedaan. Maura zit
met haar kratjes met spulletjes van thuis te frutsen. Ze
stopt snel iets onder haar dekbed. Volgens Zoë schrijft
Maura in een dagboek. Zoë snapt niet dat ze daar zo
geheimzinnig over doet. 
‘Nee, ik blijf liever hier,’ zegt Maura.
‘Waarom doe je toch zo?’ vraagt Zoë. ‘Je hebt nooit
ergens zin in en zegt altijd nee. Vind je het niet leuk
hier?’
Maura geeft geen antwoord.
‘Als je je zo terugtrekt, wordt het ook nooit leuk,’ zegt
Zoë. Ze loopt weer naar de gang en slaat de deur achter
zich dicht. Een beetje te hard. Dat voelt ze wel. Maar
ja, aan Maura heb je ook niks. Wat een moeilijk kind is
dat.

Wat nu? Zou Sanne al terug zijn? Die was bij haar opa
en oma aan het logeren. Zoë gaat naar de huiskamer en

26

LL 06-07•7-08 M  07-03-2007  11:10  Pagina 26



27

zet de computer aan. Msn start vanzelf op. Ja, Sanne is
weer online! 

ik heb een pleegzusje zegt:
Haai Sanne, terug van weggeweest?

I’m a pirate zegt:
Jah, levend en wel back in town.

ik heb een pleegzusje zegt:
Zin om af te spreken?

I’m a pirate zegt:
Zal ik naar jou komen? Ik wil je pleegzusje weleens 
zien.

ik heb een pleegzusje zegt:
Nee, ik kom wel naar jou.

I’m a pirate zegt:
Ook goed.

ik heb een pleegzusje zegt:
Maura zit toch de hele tijd op haar eigen kamer.

I’m a pirate zegt:
Dat klinkt niet echt gezellig.

ik heb een pleegzusje zegt:
Klopt. Wacht even. Dat is toevallig. Daar komt ze net 
aan.

I’m a pirate zegt:
Kom je over twee uur bij mij? 

ik heb een pleegzusje zegt:
Goed. Doeidoei

I’m a pirate zegt:
xxx-jes
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‘Ben je van gedachten veranderd?’ vraagt Zoë. ‘Wil je
toch skaten? Maar nu is het jammer genoeg te laat.
Ik heb net met mijn vriendin afgesproken.’
Maura schudt haar hoofd.
‘Nee, ik wou vragen of ik even op de computer mag.
Ik wil graag kijken of ik mail heb.’
Zoë kijkt haar eens aan. ‘Van vriendinnen?’
Maura mompelt iets.
Zoë staat langzaam op en maakt plaats voor Maura.
‘Even dan. Ik was zelf net online. Heb je hotmail?’
vraagt ze aan Maura. 
‘Ja, maar wil je me uitleggen hoe deze computer werkt?
Dan kan ik hem de volgende keer zelf opstarten. Ik had
er thuis geen. Ik ging altijd naar de bieb om mijn mail
te checken.’
‘Goed, maar als je het snapt en je mail bekeken hebt,
ga ik weer verder. En dan heb jij hem straks voor jou
alleen als ik naar Sanne ben.’ 
Zoë wijst Maura hoe de computer werkt. 
‘In de bieb staan de computers altijd al aan,’ zegt
Maura. ‘Op school ook.’
Op deze is de nieuwste versie van Windows geïnstal-
leerd. Zoë legt alles uit. Ook al is Maura van thuis uit
blijkbaar niet veel gewend, ze pikt het nu snel op.
Als Maura achter de computer zit, blijft Zoë erbij zit-
ten om te kijken of het goed gaat. Voor het eerst sinds
Maura er is, voelt het een beetje ontspannen en
gewoon, alsof ze hier met een vriendin uit haar klas zit.
Maura’s postbak zit vol spam. 
‘Vind je het niet handiger om een e-mailadres bij onze
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vaste provider te nemen?’ vraagt Zoë. ‘Bij hotmail zit je
bak zo vol. Bovendien hebben wij veel betere filters
tegen al die spam.’
‘Maar mijn vader heeft alleen mijn hotmail-adres.’
Maura kijkt een beetje paniekerig. ‘Dadelijk is hij me
kwijt.’
‘Je kunt hem toch je nieuwe adres mailen?’ zegt Zoë
verbaasd. ‘Of anders stuur je het per post.’
Maura zegt niks. Zoë ziet dat ze flink wil zijn. Toch
veegt ze met de rug van haar hand langs haar ogen.
‘Hoelang is het geleden dat hij een mailtje heeft
gestuurd?’
‘Ongeveer een halfjaar.’
‘En laat hij verder wel eens iets horen?’
Maura schudt haar hoofd. ‘Ik heb één keer met mijn
verjaardag een cadeautje over de post gekregen: mijn
zonnebril. Helemaal uit Venezuela. Er zat ook een
kaartje bij. Heel mooi. Het strand bij Trinidad stond
erop.’
Maura haalt even diep adem. 
‘In het begin mailde hij wel,’ gaat ze verder. ‘Ongeveer
één keer per week kreeg ik een berichtje. Hier alles
goed, schreef hij dan, of kusjes voor mijn prinsesje. Maar
dat werd steeds minder.’
Weer veegt Maura een paar tranen weg.
‘Ik ben bang dat hij verhuisd is, want ik krijg geen
brieven terug als ik wat stuur. Hij weet vast ook niet
dat ik nu bij jullie woon.’
‘Wat gemeen!’ roept Zoë uit. Ze voelt zich helemaal
verontwaardigd. Wat een stomme vader heeft Maura.
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Wie laat zijn kind nou zo in de steek?
Maar nu kijkt Maura boos. Het lijkt wel of er vuur uit
haar donkerbruine ogen flitst.
‘Dat mag je niet zeggen! Je wéét toch niet wat er
gebeurd is?! Ik weet dat ook niet. Misschien is hij wel
ziek. Misschien is er wel een aardbeving geweest en is
het huis ingestort. Misschien heeft hij ineens zo’n druk-
ke baan, dat hij even geen tijd heeft om me te mailen.
Misschien heeft hij geen werk en is hij heel arm.
Misschien heeft hij geen geld voor een internetcafé. Of
misschien is er wel bij hem ingebroken en is hij mijn
adres kwijt. Of misschien is hij wel …’
Maura maakt haar zin niet af, maar Zoë snapt wel wat
ze bedoelt en waar ze bang voor is. 
Ook al begrijpt Zoë waar Maura bang voor is, ze
gelooft er helemaal niks van. Volgens haar is die vader
van Maura gewoon een ontzettende zakkenwasser. Die
heeft mooi zijn dochter laten stikken. Die is er stom-
weg vandoor gegaan en laat niks meer van zich horen.
Die heeft vast een nieuwe vrouw daar in Zuid-Amerika
en wil zijn leven in Nederland maar liever vergeten.
Ook zijn lieve dochtertje.
Maar door Maura’s reactie snapt Zoë wel dat ze dat niet
tegen Maura moet zeggen. Het is háár vader en die ver-
dedigt ze blijkbaar door dik en door dun. Alsof het een
heilige is. Pffttt …
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Allemaal  vragen

Vandaag brengt Willem Zoë en Maura met het busje
naar school. Het is de eerste dag na de meivakantie.
Maura’s oude school is te ver weg om elke dag naartoe te
fietsen. Daarom gaat ze nu naar dezelfde school als Zoë.
Ze zitten niet bij elkaar in de klas. Zoë zit in groep 7 en
Maura in groep 6. Het is voor allebei heel spannend. 
Het is wel fijn dat Maura sinds haar komst niet direct
naar school hoefde, denkt Zoë. Ze ziet er nu veel leu-
ker uit. In de vakantie zijn ze met zijn drieën - mama,
Maura en zijzelf - een paar keer gaan shoppen. De kle-
ren van Maura konden echt niet. Ze komt uit een
dorp. Zou daar uiterlijk niet zo belangrijk zijn? Of zou
het ook met haar moeder te maken hebben? Zoë denkt
dat laatste. Misschien had haar moeder weinig geld en
werd Maura een beetje verwaarloosd. Ze is tenslotte
niet voor niets in een pleeggezin geplaatst.
Zoë bofte er trouwens mooi mee. Om Maura niet te
veel het gevoel te geven dat ze dringend nieuwe kleren
nodig had, kreeg Zoë ook van alles. Ze is superblij met
haar twee nieuwe truitjes, een broek en een stoer rokje.

‘Wel alle artisjokken op een steeltje,’ zegt Willem als ze
bij de school in de buurt komen. ‘Wat een drukte is
het hier. Komt iedereen tegenwoordig met de auto?
Dat is levensgevaarlijk zo.’
‘Veel ouders werken, net als jij,’ zegt Zoë. ‘Ze rijden
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meteen door naar hun werk. Jij gaat nu toch ook door
naar het ISPC? De ISPC, dat is de groothandel.
Willem gaat er wel twee keer per week naartoe.’
‘Op mijn oude school was een zoen-en-zoefstrook,’ zegt
Maura. ‘Daar mocht je wel in- en uitstappen, maar niet
parkeren.’
‘Bracht jouw moeder je ook weg?’ vraagt Zoë.
Maura kijkt haar aan alsof ze nog nooit zo’n idiote
vraag gehoord heeft.
‘Nee, natuurlijk niet,’ zegt ze dan. ‘Ik ging altijd zelf.
Mijn moeder kan trouwens niet eens autorijden.’
Willem heeft een paar straten bij de school vandaan
een plekje voor de bus gevonden. 

Als ze het schoolplein op lopen, komt Sanne meteen op
hen afstormen.
‘Hoi Zoë!’ roept Sanne. Ze kijkt naar Maura. ‘Ben jij
Maura. Ik heb al zoveel over je gehoord.’
‘Ja?’ vraagt Maura verschrikt. 
Zoë bloost ervan. Dat is niet handig wat Sanne zegt.
‘Ik heb niks verkeerds over je gezegd, hoor,’ legt Zoë
uit. ‘Alleen dat jij nu mijn pleegzusje bent. Het is toch
raar als ik niks gezegd had?’
‘Kom, meiden,’ komt Willem tussenbeide. ‘Voor we
hier wortel schieten, gaan Maura en ik eerst even naar
de personeelskamer om kennis te maken. En dan breng
ik jou zelf naar groep 6.’
‘Wij zien elkaar in de pauze,’ spreekt Zoë met Maura
af. ‘En we lopen samen naar huis terug.’
Even later in de klas staan er wel tien kinderen om Zoë
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heen. Ze vragen haar de oren van het hoofd.
‘Is dat meisje bij jullie op vakantie? Hoelang blijft ze?’
‘Hoe heet ze? Heeft ze nou ook dezelfde achternaam als
jij?’
‘Is ze ziek en moeten jullie haar verplegen en gezond
eten geven? Ze ziet er wel mager uit.’
‘Hebben jullie haar geadopteerd?’
‘Zijn jouw ouders nou haar stiefouders?’
‘Wat is er met haar ouders? Zijn die dood? Of zijn ze
zo arm dat ze geen geld hebben om een kind op te
voeden?’
‘Ik denk dat haar ouders een depressie hebben of dat er
iets in hun hoofd mis is.’
‘Of misschien zijn het junks! Iek.’
‘Wat gaaf van jouw ouders dat ze dat doen! Of krijgen
ze er geld voor?’
‘Waar zat ze eerst op school?’
‘Moet je nou alles delen met haar?’
‘En als jullie ruzie krijgen, kan ze dan nog weg? Of zit
je er dan voorgoed mee opgescheept?’
‘Heeft ze veel verdriet?’
‘Zit ze vaak te huilen?’
Zoë wordt helemaal gek van al die vragen. Op de eerste
paar gaf ze nog antwoord. 
‘Nee, Maura is niet op vakantie en ze blijft waarschijn-
lijk tot haar achttiende. Nee, ze heet niet Fleuren, zoals
ik. Ze houdt gewoon haar eigen achternaam.’
Daarna is ze gestopt met antwoord geven. Ze wist zich
geen raad meer. Toch worden er nog steeds vragen op
haar afgevuurd.
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‘Zo, en wat is hier aan de hand?’ Meester Thomas is de
klas in gekomen. Hij klapt in zijn handen. ‘Gaan jullie
eens allemaal op je plaats zitten. Ik geloof dat het tijd is
voor een goed gesprek met elkaar.’
Als iedereen zit, roept meester Thomas Zoë naar voren. 
‘Wat dacht je van een onverwachte spreekbeurt over
pleegkinderen?’
‘Ik heb niks voorbereid,’ zegt Zoë.
‘Geeft niks,’ zegt meester Thomas. ‘Ik help je wel. We
maken er een interview van. Ik stel je vragen en jij geeft
antwoord. Samen komen we er wel uit.’
Dat lijkt Zoë een goed plan. 
Ze loopt naar voren. Daar zet de meester twee stoelen
neer met een tafeltje ertussenin.
‘Als jullie er studiolampen en twee camera’s bij fantase-
ren, dan zijn jullie nu het publiek bij een praatshow
over pleegzorg, live vanuit de studio in Aalsmeer,’ grapt
hij naar de klas.
‘Vandaag hebben we als speciale gast in ons program-
ma: Zoë Fleuren. Zij heeft net voor de meivakantie een
pleegzusje gekregen en komt ons daar iets over vertel-
len. Welkom, Zoë!’
‘Hoi,’ zegt Zoë. Ze kijkt de klas in en heeft inderdaad
net het gevoel alsof de klas op de tribunes in een tele-
visiestudio zit.
‘Ik begreep dat je sinds twee weken een pleegzusje hebt.
Kun je daar iets over vertellen?’
‘Ja,’ antwoordt Zoë. ‘Mijn pleegzusje heet Maura. Ze is
tien jaar. Haar ouders zijn gescheiden. Haar vader
komt uit Venezuela in Zuid-Amerika en woont daar nu
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weer. Haar moeder kon het alleen niet meer aan.’
‘En als haar moeder weer opgeknapt is, gaat Maura dan
weer naar haar eigen huis?’ vraagt meester Thomas.
‘Nee,’ zegt Zoë. ‘Ik weet niet precies wat er aan de
hand is, maar het is niet iets wat overgaat. Maura blijft
zo goed als zeker minstens tot haar achttiende bij ons
wonen. Dan is ze volwassen.’
‘Heb je niet gevraagd aan je pleegzusje wat het pro-
bleem is?’
‘Nee,’ zegt Zoë. ‘Maura heeft het al moeilijk genoeg.
Maar als ze erover wil praten, kan dat natuurlijk altijd.’ 
‘Hebben jouw ouders Maura geadopteerd?’
‘Nee, adoptie is iets heel anders. Dan zouden mijn
ouders officieel écht de ouders van Maura worden. Nu
zorgen ze alleen voor haar, omdat het voor haar fijner is
om in een gezin op te groeien dan in een kindertehuis
bijvoorbeeld.’
‘Heeft Maura nog contact met haar moeder?’
‘Ik weet dat niet precies,’ zegt Zoë. ‘Maura vertelt er
niet veel over. Het is wel de bedoeling dat ze één keer
per maand een weekeind naar haar moeder gaat.’
‘Hoe kunnen wij Maura het beste helpen?’
‘Door normaal tegen haar te doen. Door haar niet te
pesten, maar ook niet overdreven lief te doen. Ze is
gewoon een kind. Ze heeft alleen al veel verdrietige
dingen meegemaakt. Ik heb twee informatiebijeenkom-
sten gehad van tevoren. Daar leerde ik dat pleegkinde-
ren het niet fijn vinden als je steeds maar vragen stelt.
En vooral niet over hun ouders en wat er gebeurd is.
Ze hebben natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug.
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Het is niet leuk om dat steeds te moeten oprakelen.’
‘En hoe kunnen we jou het beste helpen?’ vraagt mees-
ter Thomas.
‘Mij?’
‘Ja, jou! Voor jou is er ook veel veranderd, denk ik.’
‘Ik weet het niet,’ zegt Zoë. ‘Ik vind het nu wel fijn om
erover te praten, maar toen iedereen om me heen
stond, vond ik het hartstikke irritant.’
‘Dan is het fijn dat de meeste vragen nu beantwoord
zijn,’ zegt meester Thomas. ‘Als iedereen ook normaal
blijft doen tegen jou, is dat waarschijnlijk het beste.’
Zoë knikt opgelucht.
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Een gebraden speenvarken

‘O, o, o,’ jammert Willem. Hij legt de telefoon neer.
Zoë kijkt op van haar ontbijt. ‘Twee van mijn keuken-
hulpen zijn ziek, Daan en Matthijs. Ze hebben griep! In
mei! Wie verzint dat nou? Het restaurant is helemaal vol-
geboekt vanavond. Er zijn zelfs een paar tafels twee keer
gereserveerd, dat doen we normaal nooit. En bovendien
komt er een internationaal gezelschap van hoge pieten
die een Brabantse bourgondische maaltijd besteld heb-
ben met nota bene een in zijn geheel gebraden speenvar-
ken. Alles loopt in de soep en ik zit in de puree.’
‘Wij zijn vandaag om halfeen uit,’ zegt Maura. ‘Het is
woensdag. Ik help straks wel mee.’
Willems mond valt open. Hij kijkt Maura inschattend
aan. 
‘Met het echte fijne kokswerk kun jij me natuurlijk
niet helpen, maar volgens mij heb ik klusjes genoeg
voor een ijverige, leergierige meid als jij.’
Willem kijkt ineens een stuk opgewekter. 
Hmm, denkt Zoë, nou moet ik wel. ‘Ik help ook mee,
hoor,’ zegt ze.
Nu valt ook mama’s mond open. ‘Jij?’
Zoë haalt nonchalant haar schouders op, alsof het de
normaalste zaak van de wereld is dat ze Willem bijstaat
in het restaurant.
‘Ik kan moeilijk Maura laten helpen en zelf gaan com-
puteren of met Sanne afspreken.’
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‘Dat kán best, hoor,’ zegt Willem. 
‘Toch help ik ook mee,’ zegt Zoë, zo zelfverzekerd dat
het duidelijk een uitgemaakte zaak is.
‘Nou,’ zegt Willem, ‘ik ben wel blij met twee keuken-
prinsessen.’
‘Drie!’ lacht mama. ‘Dacht je dat ik jou in de steek
liet?’

‘Spreken we vanmiddag samen af?’ vraagt Sanne tijdens
het speelkwartier. 
‘Nee, ik kan niet,’ zegt Zoë. ‘Ik moet papa helpen in
het restaurant.’
‘Dan moet het wel heel erg zijn. Jij hoeft toch nooit
mee te werken?’
‘Ja, maar Maura helpt ook.’
‘Zeg, ook al heb je een pleegzusje, jij blijft toch hope-
lijk wel mijn vriendin?’
Zoë kijkt Sanne verontwaardigd aan. ‘Túúrlijk!’
‘Ik zie je veel minder de laatste tijd,’ zegt Sanne. ‘Net
of Maura belangrijker is.’
‘Je hoeft echt niet jaloers te zijn. Je moet ons alleen
even de tijd geven.’

Na school gaan Maura en Zoë samen naar huis. Dat is
een soort gewoonte geworden sinds de komst van
Maura. Ergens snapt Zoë wel wat Sanne bedoelde. Ze
moet haar vriendin niet verwaarlozen. In een impuls
sms’t ze Sanne.
Morgen na school mee naar mij?
Een paar minuten later maakt haar mobieltje al het
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bekende rinkeltje.
Ik heb morgen net met Lonneke afgesproken. Next time
better.
Bah, denkt Zoë. En nu kriebelt er in háár buik ineens
een jaloers gevoel. Sanne moet niet te close met
Lonneke worden!
Het is ongeveer tien minuten lopen van school naar
huis. Zoë vindt het heerlijk dat ze in het centrum van
een oude binnenstad woont. Er is altijd van alles te
beleven. Er zijn leuke winkels en terrasjes. Er zijn vaak
bijzondere evenementen en feesten. Het stikt er vooral
’s zomers van de opgewekte toeristen en er is elke dag
markt. 
Haar vader is bijna dagelijks op die markt te vinden.
Hij haalt er zijn Halderse asperges, appel-perenstroop
van Vandewall en biologische kaas.
‘Een echte kok bereidt zijn maaltijden met wat hij op
de markt aan heerlijke verse producten van het seizoen
tegenkomt,’ vindt hij. ‘Koken is scheppende kunst; het
is creatief zijn met wat er voorhanden is. Koks die altijd
hetzelfde koken, zijn net als uitgebluste jus uit een
pakje, smakeloos en voorspelbaar.’ In De Opera staan
dan ook veel verrassingsmenu’s op de kaart. 

Mama en Willem zijn al druk bezig als Zoë en Maura
thuiskomen. Willem schotelt de meiden direct iets te
eten voor.
‘Hier is voor jullie allebei een snee mosterd-haverzeme-
lenbrood met kaas. Na de lunch kunnen jullie meteen
aan het werk.’
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De meiden eten aan het kleine tafeltje rechts naast het
trapje naar boven. Mama is ondertussen druk bezig
met de grote houten tafel. Daar eet het gezelschap van
hoge pieten straks. 
Mama maakt er een middeleeuws stilleven van zoals je
weleens op schilderijen in een museum ziet. Er liggen
bossen korenaren en grote ronde broden uit de houts-
kooloven losjes op tafel. Er staan geen sjieke kristallen
wijnglazen zoals anders, maar aardewerken bierpullen. 
De Opera is best een deftig eethuis, maar zoals mama
déze tafel dekt, zou je dat niet zeggen. Geen porselei-
nen onderborden, maar houten planken. Geen rijen zil-
veren bestek, maar een soort vleesmes om alles mee te
snijden en aan te prikken. Mama loopt er zelfs een
beetje van te mopperen.
‘Hebben we daarom zo’n bijzondere inrichting? Om er
voor een paar praatjesmakers een boers eetgelag van te
maken?’
‘Ho, ho,’ zegt Willem, die net komt aanlopen. ‘Je ver-
gist je. Ik heb er toevallig plezier in, want het is pas de
tweede keer dat ik een speenvarken in zijn geheel moet
bereiden. Ik denk trouwens dat die heren zich van-
avond heus wel keurig zullen gedragen. Het zijn alle-
maal topmanagers.’
‘Dat zijn ook maar gewoon mensen, hoor,’ zegt mama.
‘Zijn de meiden al klaar?’ vraagt Willem dan.
Maura en Zoë vegen inderdaad net hun mond af en
volgen Willem naar achter, naar de keuken. Die is niet
echt groot. Zoë snapt nooit dat in zo’n hokje al die ver-
schillende gerechten gemaakt kunnen worden. Meestal
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staan ze hier met vier koks. Toch lukt het elke dag
weer.
‘Ik heb één hulpje nodig voor het varken en eentje om
groente te snijden.’ 
‘Iek, ik doe niks aan dat varken, hoor!’ roept Zoë. ‘Ik
vind dat keizielig. Een speenvarken is een baby’tje!’
‘Ik help wel met het varken,’ zegt Maura. ‘Mij maakt
het niet veel uit. Dat varken bijt niet. Het is toch
dood.’
Willem geeft Zoë wel tien bakken met groente. Hij legt
uit hoe ze asperges moet schillen, veldertjes dubbel
moet doppen, tomaten ontvellen, de mooiste blaadjes
uit slaharten plukken, paprika’s roosteren, afpellen en
pureren … 
‘Ja, ja,’ roept Zoë een beetje vertwijfeld met haar han-
den in de lucht. ‘Zo is het wel even genoeg. Ik kan dat
allemaal niet onthouden. Ik begin met de veldertjes,
dat zijn toch tuinboontjes, hè? Als ik iets klaar heb,
kom ik terug voor het volgende.’
Zoë gaat aan het werk. Het is de eerste keer dat ze
meehelpt in de keuken. Ze weet niet zeker of ze dit
echt leuk vindt.
Willem en Maura beginnen aan het speenvarken. Dat
ligt op een werkblad klaar. Net als bij een kip is het vel
van het varken kaal, maar zijn kop, zijn oortjes en zijn
pootjes zitten er nog gewoon aan. De buik van het var-
kentje is opengesneden. 
‘Vind je het echt niet eng?’ vraagt Willem. 
‘Dat je daarnaar wilt kijken!’ roept Zoë van een
afstandje. ‘Dierenmishandeling!’
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‘Kan me niks schelen,’ zegt Maura. ‘Als je alleen maar
vlees eet als het niet op vlees lijkt, zoals hamburgers en
frikadellen, ben je schijnheilig.’
‘Zo mag ik het horen,’ zegt Willem. ‘Hier spreekt de
ware liefhebber.’
Stom! denkt Zoë. Heeft Maura geen gevoel soms? Dat
is superzielig voor zo’n biggetje!
Toch snijdt en pelt ze rustig verder. Op de achtergrond
hoort ze Willem en Maura.
‘Ik heb het varken van binnen al drooggewreven en
ingesmeerd met zout en kruiden. De vulling van uien,
brood, salie en niervet heb ik ook al klaar. Wil jij het
varken vullen en de buik met garen dichtnaaien?’
Het lijkt Maura inderdaad weinig te deren. Zonder
blikken of blozen steekt ze de vleespennen door de
buikholte van het varken als ze het gevuld heeft.
Daarna naait ze de buik met grote steken dicht. 
Willem schikt het speenvarken keurig op de bakplaat
van de oven. De pootjes steken recht naar voren en de
oortjes zitten ingepakt in aluminiumfolie, zodat die
niet zullen verbranden. 
‘Bestrijk hem maar helemaal met appelstroop,’ zegt
Willem. ‘Hij moet straks een paar uur in de oven. Tot
die tijd zet ik hem in de koeling.’
Willem brengt het varken weg. Hij vertilt zich er bijna
aan. Maura staat te wachten op de volgende opdracht.
Uitsloofster, denkt Zoë. Ze baalt ervan dat Willem
blijkbaar zo in zijn nopjes is met zijn nieuwe hulpje. Ik
ben je dochter, hoor, denkt ze, maar ze zegt het niet
hardop. 
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‘Nu kun je me wel helpen met de voorgerechten,’ zegt
Willem. ‘Ik heb tzatziki en een komkommersoepje in
gedachten. Als jij nu eens komkommer gaat schillen en
snijden.’

De gasten hebben het die avond geweldig naar hun zin.
Zoë hoort ze lachen, terwijl ze in haar bed ligt. Echt
genieten doet ze er niet van. Ze kan het beeld van
Maura samen met Willem niet helemaal kwijtraken.
Ook heeft ze een gedachte, die ze maar niet onder de
dekens weggedrukt krijgt: was alles nog maar zoals
eerst, voordat Maura hier was.
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Het ge lukskis t je

‘Kijk eens, is dat niks voor jullie?’ Maura wijst naar een
ouderwets kruidenkastje met porseleinen laatjes. Het
staat een beetje verdekt opgesteld tussen vazen, oude
radio’s en schemerlampjes. 
Mama is meteen enthousiast. ‘Dat past nog precies tus-
sen die ingelijste poster van de Boulevard of Broken
Dreams en dat emaillen reclamebord van Maggi.’
Zoë ziet het ook. Waarom heeft zij dat kastje nou niet
gezien?
Mama onderhandelt over de prijs. Ze krijgt het mee
voor zeventien euro.
‘Een koopje!’ gniffelt ze als ze bij het kraampje weglo-
pen, op zoek naar de volgende schatten. 
Het is vrijmarkt in de stad. De hele binnenstad is een
onafzienbare markt met kraampjes, uitstallingen en ver-
zamelingen. Mama en Zoë maken er al jaren een gezel-
lig dagje uit van. Met de grote boodschappenkar bij
zich zijn ze op alles voorbereid. 
Ze sjouwen nu al twee uur tussen de menigte door,
maar ze hebben nog niet echt veel gevonden. Wat
namaakgroente en -fruit van een soort papier en mooie
zijden bloemen.
Het kastje past niet in de kar.
‘We moeten het even wegbrengen,’ zegt mama. ‘Ik kan
hier niet de hele tijd mee rond blijven lopen.’
Ze zijn gelukkig niet ver van huis. 
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Mama probeert meteen of het kastje niet te breed is. 
‘Past precies, en net als met sardientjes in een blikje is
er ook geen millimeter ruimte meer over,’ zegt Willem
die is toegesneld. ‘Ik zorg dat het straks hangt. Echt een
leuke aanwinst.’
Maura lacht blij. Zoë kijkt strak voor zich uit.
‘Zal ik jullie verwennen met een glas peren-frambozen-
sap?’ Willem wacht niet op antwoord. Hij heeft al een
karaf en glazen tevoorschijn getoverd. Het sap smaakt
heerlijk, net of het versgeperst is.
‘Kom, we gaan weer,’ zegt mama. ‘Dadelijk zijn alle
mooie dingen weg.’
‘Ik heb niet zo’n zin,’ zegt Zoë. ‘Ik ben een beetje moe.
Ik blijf liever thuis.’
‘Doe niet zo raar,’ zegt mama. ‘Anders kijk je al weken
uit naar deze dag en nu zou je er geen zin in hebben?’
Ze kijkt Zoë doordringend aan. Zoë draait haar ogen
weg en kijkt naar haar lege glas.
‘Zal ik thuisblijven?’ stelt Maura voor. ‘Dan kunnen
jullie net als vroeger met zijn tweetjes op zoek gaan
naar spulletjes. Ik heb nog een boek dat ik wil lezen.’
Zoë schaamt zich. Maura heeft vast door dat zij zich
jaloers voelt. Ze probeert zich over die vervelende
gevoelens heen te zetten. Wie is hier nou eigenlijk zie-
lig? Toch zeker niet Zoë zelf met haar lieve ouders? Je
zult maar net als Maura in een vreemd gezin terecht-
komen, omdat je vader en moeder niet meer voor je
kunnen of willen zorgen. Dát is pas rot. Maura heeft
alle reden om jaloers op haar te zijn en niet andersom.
‘Nee,’ zegt Zoë tegen Maura. ‘Dat is stom. Beloofd is
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beloofd. Ik ga wel mee. We gaan gewoon met zijn
drieën.’
‘Dat vind ik ook,’ zegt mama. Ze pakt een paar peper-
muntjes van de schaal bij de uitgang. ‘Dat is voor
onderweg.’

Even later lopen ze weer door de stad. Zoë heeft haar arm
in die van haar moeder gehaakt. Maura loopt ernaast.
Ze lopen langs een ouderwetse snoepkraam. Ook al
heeft Zoë een pepermuntje in haar mond, ze vertraagt
toch even haar pas om te gluren naar al dat heerlijks.
Ze hebben toverballen, duimdrop, zuurtjes, toffees en
hartjes met gekke teksten erop, zoals: Liefde op komst.
Zulke hartjes zijn eigenlijk veel leuker dan die stomme
pepermuntjes, denkt Zoë. Al zijn die nog zo lekker fris.
Of wacht eens, er schiet haar een topidee binnen. Ze
bijt snel haar pepermuntje kapot en slikt het door. 
‘Weet je wat mij leuk lijkt?’ zegt ze.
‘Nee, natuurlijk niet,’ zegt mama.
‘We zetten een soort wensenpot in het restaurant bij de
uitgang,’ zegt Zoë. ‘Die schaal met pepermuntjes van
ons is zo truttig en afgezaagd. Dat heb je overal. Ik
weet iets veel beters. Wat vinden jullie van een geluks-
wens grabbelen als je weggaat?’
‘Leuk idee,’ zegt mama. ‘En wie verzint al die wensen
dan?’
‘Uh …’
Zoë denkt even na.
‘Ik weet het al. De eerste lading bedenken we zelf.
Maar daarna leggen we er papiertjes bij en een mooie
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pen. Je mag alleen maar een gelukswens grabbelen als je
zelf een nieuwe verzint voor iemand anders. Die wens
moet je in de pot doen. Eerst grabbelen, dan krabbelen,
schrijven we erbij.’
‘Slimpie,’ zegt mama. ‘Ben jij er weer vanaf. Maar ik
vind het wel een mooie en lieve gedachte. Je krijgt
geluk, maar je deelt het ook weer uit.’
Zoë lacht trots om haar idee. Ze kijkt naar Maura. 
‘Help je mee zoeken naar een wensenpot?’ vraagt ze. 
Maura knikt, maar zegt niks.

Ze lopen al een halfuur te zoeken naar een wensenpot,
maar vinden niets wat ervoor geschikt is. De ene keer is
een pot wel mooi, maar kun je er niet met je hand in
graaien. Slechts bij één pot past alleen Maura’s hand er
net in, maar die is ook zo klein en smal, dat het niet
telt. De andere keer is een pot weer zo groot dat hij
meteen van de vensterbank in het restaurant zou kuke-
len, als je hem erop zou zetten.
‘Misschien moeten jullie geen pot zoeken, maar een
soort schatkist,’ bedenkt Maura. ‘Een eindje terug zag
ik er eentje die wel van zilver leek. Dat was bij zo’n
kraampje met allemaal oosterse dingen.’
Ze lopen terug naar het kraampje dat Maura bedoelt. 
‘Kijk dat kistje daar. Ziet dat er niet spannend uit?’
‘Ja,’ zegt mama. ‘Dat lijkt wel een juwelenkist uit een
sprookje. Wat vind jij, Zoë?’
Hoewel Zoë het irritant vindt dat nou net Maura het
kistje gevonden heeft, is ze het er wel mee eens.
‘Dit is het helemaal,’ zegt ze. ‘Koop je het, mam?’
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Na de aanschaf van het gelukskistje, zoals ze het
gedoopt hebben, lopen ze nog twee uur over de rom-
melmarkt. Ze vinden een blikken trommelaar, zilveren
messenleggers, een antieke schaal, een mooi stuk kant,
een zwart oogmasker op een standaardje, een porselei-
nen poppenhoofd, een romantische vulpen met goud-
kleurige inkt voor bij het gelukskistje, een pot vol
parelmoeren kralen, een bos pauwenveren, een diadeem
met glitters, kanten handschoenen, een damestasje dat
helemaal geborduurd is met kraaltjes en edelsteentjes,
zes tuinkaboutertjes - ‘Stom!’ riep Zoë, toen Maura die
vond - een steun om een boek geopend tegenaan te 
leggen, een zilveren suikertang, een roomstelletje, een
stapel lege menukaartjes met een gouden randje en 
een toneelkijker. 
‘Tevreden?’ vraagt mama.
‘Dik tevreden!’ zegt Zoë. ‘En nu snel naar huis om alles
aan Willem te laten zien.’

‘Lieve suikerspinnetjes van me,’ lacht Willem als hij
alles ziet. ‘Wat een geweldige vondsten hebben jullie
gedaan! En dat gelukskistje neem ik het liefst meteen in
gebruik.’
‘Dan moeten er wel wensen in,’ zegt Zoë. ‘En niet een-
tje, maar een hele berg.’ 
Mama staat kordaat op. ‘Dat doen we dan maar
meteen.’ 
Even later komt ze terug met een klosje gouddraad,
vier pennen en een paar vellen lichtgeel, handgeschept
papier. Ze knipt er stroken van.
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‘Stel je maar voor dat je een toverfee bent, zoals bij
Doornroosje, en wens je te pletter.’
Zou Maura zich een toverfee voelen of misschien eer-
der Assepoester, denkt Zoë bij zichzelf. Wat zou Maura
wensen als het voor zichzelf was? Ach, dat kan Zoë wel
raden. 
Wat zal zij nu voor wensen bedenken? 
Ze begint te schrijven.

- Een goede gezondheid tot de volgende keer dat u hier eet.
- Veel kleinkinderen zonder luizen.
- Eeuwige liefde tussen u en degene die u nu als eerste in

de ogen kijkt.
- Gratis rijkdom: als u uw portemonnee niet verliest,

scheelt u dat veel geld. 
- Wij wensen dat u elke dag minstens één keer de slappe

lach krijgt.
- Schone lucht voor u en de rest van de wereld!
- U wilt beroemd worden. Jodel nu een afscheidsmelodie

en uw roem begint hier!
- U wint een prijs! Wanneer? Tja …

‘Ik weet niks meer,’ zucht Zoë. Ze gluurt even naar
Maura’s wensen. Ze kan het niet goed zien, want
Maura houdt haar arm ervoor. Ze leest iets van veilig. 
Iedereen rolt zijn wensen op en knoopt een koordje om
het rolletje.
‘Wat ziet dat er feestelijk uit!’ zegt Willem met bewon-
dering in zijn stem. ‘En het is veel origineler dan een
schaal met pepermuntjes. Die horen ook meer thuis in
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de eethuizen van carpaccio-ontdooiers.’
‘Uh, pap,’ zegt Zoë met een lief stemmetje. Ze geeft
Maura een knipoog. ‘Je hebt die pepermuntjes nu niet
meer nodig, toch? Ik dacht …’
‘Wel driedubbelovergehaalde dwarsgebakken
Slagharense krentenwegge dat je d’r bent! Je bent
onverbeterlijk! Maar vooruit, Maura en jij mogen de
pepermuntjes delen. En niet achter elkaar opsnoepen,
alsjeblieft!’
‘Nu gaan we een alternatief verzinnen voor de bon-
bons, hè Maura,’ lacht Zoë. 
Maura zegt er niets op. Durft ze niet? Weet ze niet wat
ze moet zeggen? 
Wat is dat toch moeilijk met haar, denkt Zoë. Ze is zo
serieus. Zoë krijgt haar nooit aan het lachen. Ze krijgt
nou nooit eens het gevoel dat het klikt met haar. Ze is
nu al bijna drie weken bij hen in huis, maar ze gedraagt
zich nog steeds zo schuw. Zoë baalt ervan. Nou hebben
ze zo’n gezellige middag gehad. Waarom kan Maura
niet een beetje normáál doen?
Dan herinnert ze zich dat Maura morgen voor het eerst
met Ada, de pleegzorgbegeleider, naar haar moeder
gaat. Misschien heeft ze het daar wel moeilijk mee?
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Balen

‘Zullen wij vandaag samen naar de film gaan, mam?’
Zoë zet haar liefste gezicht op. ‘Babysitting draait in
Panorama Royaal. Je weet wel, die film over dat meisje
dat aan het oppassen is, maar dan gaat de baby dood.’
‘Och Zoë,’ zegt mama. ‘Wat jammer nou. Nu Maura een
dagje weg is, heb ik juist besloten om een heleboel klusjes
te doen die de afgelopen weken zijn blijven liggen.’
‘Nou zijn we een keer een dag alleen, en dan heb je
nog geen tijd voor me,’ moppert Zoë. 
‘Ik snap dat het allemaal niet makkelijk voor je is,’ zegt
mama. ‘Ik verwacht dat over een tijdje alles wel wat soe-
peler zal lopen. Kun je nog een beetje begrip opbrengen?’
Zoë knikt, maar ze voelt dat ze er niks van meent.
Hoelang gaat dat duren dat ze steeds maar op de twee-
de plaats komt? En hoelang gaat het duren voor het
eens léúk wordt met Maura?

Vanmorgen is de pleegzorgbegeleidster Maura komen
halen. 
Maura zag er nog bleker uit dan anders. Ze liep een
paar keer terug naar haar kamer. Telkens was ze weer
iets vergeten. 
‘Als je goed oplet, kun je een volgende keer ook alleen
naar je moeder, als je wilt. Er gaat vanaf het station
gewoon een directe buslijn naar de woonvoorziening
van Cello. Dat kan eigenlijk niet missen.’
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De pleegzorgbegeleidster is tot nu toe wel twee keer in
de week langsgekomen. Echt fijn vindt Zoë dat niet.
Het is al wennen met Maura. Al dat officiële bezoek
maakt het er niet gemakkelijker op.
Aan Zoë stelt de pleegzorgbegeleidster ook steeds vragen.
- Hoe gaat het ermee?
- Spelen jullie weleens samen?
- Ben je nog af en toe met je ouders alleen?
- Klikt het een beetje met Maura?
- Hoe denk je dat het op school met haar gaat?
Zoë verzint iedere keer maar iets om te zeggen. Ze
houdt helemaal niet van zulke gesprekken. Zíj heeft
toch geen pleegzorg nodig?
Volgens mama worden die bezoeken en gesprekken 
straks vanzelf minder. 
‘Ze willen in het begin heel goed in de gaten houden
hoe het Maura vergaat in ons gezinnetje,’ heeft ze uit-
gelegd. Nou, Zoë moet dat eerst nog maar eens zien.

Zoë baalt ervan dat mama geen tijd voor haar heeft. 
‘Zo lang duurt een film toch ook niet,’ zegt ze. ‘Ik ben
je dochter, weet je wel.’
Mama trekt Zoë naar zich toe. ‘Zeg lieverd, daar gaan
we niet aan twijfelen, hè?’ Mama knuffelt Zoë. Even
voelt ze zich weer een klein meisje.
‘Ik heb een ander voorstel,’ gaat mama verder. ‘Vraag of
Sanne mee wil naar de film. Ik trakteer op de kaartjes
en popcorn met cola voor jullie allebei.’
Ergens voelt Zoë zich een beetje afgekocht. Met Sanne
naar de film is niet hetzelfde als met haar moeder naar
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de film. Toch vindt ze het een leuk plan. Ze ziet Sanne
een stuk minder de laatste tijd. Dit is weer een goede
aanleiding om samen iets leuks te doen.
Zoë rent meteen naar de computer en kijkt of Sanne
online is. 
Nee, dus.
Er is wel een mail voor haar binnen, van Maura nota
bene. Zoë klikt hem open. Nee, hè, een kettingbrief.

Lees eerst en teken dan de petitie!!!
In New York woont een man die ‘bonsaikatjes’ verkoopt.
Net zoals bonsaibomen minibomen zijn in elke vorm die
je maar wilt, heeft deze man bonsaikatjes gefokt. Lijkt
leuk, niet?
Allesbehalve!!! De man propt kleine katjes in glazen fles-
sen, stopt een slangetje, dat door een opening in de fles
loopt, in hun poepgat zodat de katjes kunnen poepen en
plassen. Om de katten de vorm van de fles te doen aanne-
men, krijgen ze chemicaliën toegediend om hun beenderen
vervormbaar te maken. 
De katjes blijven in de fles zitten zolang ze de marteling
overleven. Ze kunnen zich niet bewegen, niet lopen, zich
niet wassen. Deze gruwelijkheden zijn mode aan het wor-
den in New York, China, Indonesië, Nieuw-Zeeland.
Meer informatie vind je op de site van bonsaikatjes. 
Deze petitie wordt naar de dierenbescherming gestuurd in
de Verenigde Staten en Mexico, om te vermijden dat dit
misbruik ongehinderd voortduurt en getolereerd wordt.
Stuur deze mail door naar zo veel mogelijk mensen. De
petitie kun je hier ondertekenen.

LL 06-07•7-08 M  07-03-2007  11:10  Pagina 56



57

Pfft, gelooft Maura dit soort broodje-aap-verhalen?
Iedereen weet toch dat het allemaal onzin is? 
Zoë googlet bonsai katjes en broodje aap. En ja hoor, even
later leest ze dat het hele verhaal een grap van een aantal
studenten is. Ze vindt het een vieze rotgrap, dat wel.
Zielig dat Maura daarin getrapt is. Ze lijkt natuurlijk wel
een beetje goedgelovig. Zoë snapt maar niet dat ze elke
dag wel twee keer kijkt of haar vader haar geen mailtje
gestuurd heeft. Wanneer zou het tot Maura doordringen
dat haar vader foetsie is, voor eens en voor altijd?
Je zou toch denken dat Maura wel wat heeft meege-
maakt. Waardoor denkt ze dan toch tegen beter weten
in dat ze nog iets van haar vader hoort? Je hoeft maar
naar GTST te kijken en je weet hoe het echte leven in
elkaar zit. 
Aan wie zou Maura die kettingmail ondertussen alweer
doorgestuurd hebben? Zoë mailt haar maar vast terug
dat bonsaikatjes echt niet bestaan. Dan kan Maura dat
aan al haar contactpersonen melden. Gelukkig maar
trouwens dat die minikatjes in een fles niet echt
bestaan, denkt Zoë erbij. Bah!

Sanne is nog steeds niet online. Zoë pakt de telefoon.
Ze krijgt haar vriendin aan de lijn.
‘Ga je mee naar de film? Naar Babysitting? Mijn moe-
der betaalt, ook popcorn en cola.’
‘Dat had ik wel leuk gevonden,’ roept Sanne. ‘Maar ik
heb net afgesproken met Lonneke.’
‘Kun je dat niet afzeggen?’ probeert Zoë. Maar dat doet
Sanne niet.
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‘Dat zou jij in haar plaats ook niet leuk vinden. Maar
mag het woensdagmiddag ook?’ vraagt Sanne. 
‘Van mij wel,’ zegt Zoë. ‘Ik had vandaag wel fijner
gevonden. Ik zit hier namelijk nogal te balen. Maar
morgen kan ook.’
‘Balen is balen,’ merkt Sanne op. ‘Maar samen naar de
film is toppie. Dus stop met balen en denk aan woens-
dag.’
‘Hmm,’ gniffelt Zoë, ‘waarom heb jij altijd van die
eigenwijze praatjes?’
‘Ho ho, wíjze praatjes zul je bedoelen! En omdat ik
jouw vriendin ben, mag ik dat zeggen!’
‘We nemen de film van twee uur,’ zegt Zoë. ‘Ik kom je
ophalen.’

Zoë hangt een beetje rond. Zin in computeren heeft ze
niet. Zin om te lezen ook niet. Ze denkt steeds aan
Sanne en Lonneke. Die zijn veel te vaak samen naar
haar smaak.
Ze besluit om maar even alleen te gaan skaten.
Misschien komt ze wel iemand tegen uit haar klas of
een ander binnenstadskind. Haar skates staan beneden
in het schuurtje. 
Als ze even later door het restaurant naar buiten rijdt,
pakt ze even een gelukswens uit de pot. Die kan ze wel
gebruiken. Ze knoopt het touwtje los en rolt het
papiertje open.

Wij wensen je genoeg geld voor gas en water.
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Dát staat er op het papiertje. Zoë weet zeker dat Maura
die wens geschreven heeft.
Ze pakt geen nieuw papiertje om een nieuwe wens te
schrijven. Ze rolt het papiertje op, knoopt het koordje
erom en legt de wens weer terug in het kistje.
Ze gelooft niet dat deze wens voor haar bedoeld was.
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Weg

‘Mam, krijg ik geld voor de film?’ vraagt Zoë. Ze eet een
bakje cornflakes en smeert ondertussen een paar boter-
hammen om mee naar school te nemen. ‘Sanne en ik
gaan vanmiddag meteen uit school door. Het is woens-
dagmiddag. We nemen de voorstelling van halftwee.’
‘Hoeveel kost dat?’
‘Een kinderkaartje kost vijf euro en dan nog vijf euro
voor popcorn en cola. Dus tien euro de man.’ 
Mama pakt haar portemonnee en pakt drie briefjes van
tien euro.
‘Dat is toch veel te veel,’ zegt Zoë. ‘Kun je niet meer
rekenen? Twee keer tien is twintig. Dat is genoeg!’
‘Met zijn tweeën?’ vraagt mama. ‘Gaat Maura niet mee
dan?’
‘Nee!’ roept Zoë. ‘Ik ga alleen met Sanne. Dat hebben
we zo afgesproken.’
‘Ja, maar dat was zondag,’ zegt mama. 
Zoë heeft zin om te gillen. Ze kan zich nog net een
beetje inhouden.
‘Maura, Maura, Maura!’ roept ze. ‘Altijd draait alles om
Maura. En ik dan? Ik ben er ook nog!’
‘Schatje,’ begint mama. Zoë weet dan precies hoe laat
het is. Mama wil iets van haar gedaan krijgen. ‘Ik moet
straks bedienen. We hebben bij uitzondering een uitge-
breide zakenlunch. Het is superdruk. Dan zit Maura de
hele tijd alleen.’
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‘Maura, Maura, Maura!’ roept Zoë.
‘Ja, Maura,’ zegt mama. ‘We hebben nu eenmaal voor
een pleegkind gekozen en dan moet je ook de conse-
quenties aanvaarden.’
‘Maura, Maura, Maura,’ dreunt Zoë opnieuw.
‘Wat is er?’
Het was Maura die dat zei. Ze is onverwacht de kamer
in gekomen. Zoë’s hart slaat over. Maura zal toch niet
gehoord hebben waar ze het over hadden? Dat zou wel
heel erg zijn.
‘Jullie hadden het over mij,’ zegt Maura. ‘Wat is er aan
de hand?’
‘Heb je zin om na school met Zoë en Sanne mee naar
de film te gaan?’ vraagt mama snel. Zoë heeft zin om
mama’s nek om te draaien, maar ze durft er niks van te
zeggen. 
Maura is even stil. Ze kijkt van de een naar de ander.
Zoë wilde dat ze kon krimpen en achter de tafelpoot
verdwijnen.
‘Nee,’ zegt Maura dan. ‘Laat maar. Ik heb niet zo’n zin
in film.’
‘Weet je het zeker?’ vraagt mama.
Maura knikt.
Zoë haalt opgelucht adem. Ze vindt mama stom. Met
dwingen schiet je toch niks op. Gelukkig is het goed
afgelopen. In haar hoofd vechten allerlei gedachten om
voorrang. 
- Vraag nou gewoon of Maura alsjeblieft toch meegaat.

Dit is zo zielig. Flauw hoor, Zoë, dat je Maura er niet
bij wilt hebben.
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En:
- Hè, hè, eindelijk weer eens iets alleen voor mij. Heerlijk

dat Maura er niet bij is.
- Maura had gisteren een moeilijke dag. Ze had verteld

dat haar moeder huilde toen ze zondag wegging. Wees
nou eens wat aardiger voor Maura.

- Maura is mijn zusje niet. Ik heb ook recht op mijn eigen
leven.

Als Zoë ’s middags om vier uur thuiskomt, is mama
druk in het restaurant bezig. De zakenlunch is nog niet
achter de rug. Sanne kon jammer genoeg niet meeko-
men. Die moest nog naar ballet. 
Zoë rilt nog steeds een beetje na van de film. Hij was
zó spannend. Sanne en zij hebben het laatste uur niets
anders gedaan dan in elkaars handen knijpen van de
zenuwen. 
Maura is zoals altijd in geen velden of wegen te beken-
nen. Zoë heeft geen zin om haar te laten weten dat ze
weer thuis is. Dat doet Maura bij haar ook nooit.
Als ze even wil internetten, merkt ze dat de computer
nog aanstaat. Ze klikt de screensaver weg en ziet dat
msn actief is. Alleen is niet zijzelf aangemeld, maar
Maura.
Zoë weet dat het ontzettend fout is wat ze doet. Je kíjkt
gewoon niet bij anderen. In de balk flikkeren alleen té
veel oranje vlakjes.
Zoë klikt ze een voor een aan en leest.
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Killerbabe zegt:
Leef jij nog??? De moeder van Maudje heeft een foutje. 
Ha ha ha. 

If you love me, then tell me zegt:
Maura! Yo, hoestie?

Fishermansvriend zegt:
En waar heb je die debiele moeder van je gelaten?

Klik hier zegt:
Hebben ze op je nieuwe school ook een douche?

Killerbabe zegt:
Joehoe … 

Een ijzige kou trekt door Zoë’s rug naar boven. Wat is
hier aan de hand? Zouden dit oude klasgenootjes van
Maura zijn? Werd ze op haar vorige school soms
gepest? En met haar moeder nog wel! Dat was de enige
die Maura nog had. Wat afschuwelijk!
Wat zouden ze trouwens met die douche bedoelen? Dat
Maura stonk? Nee toch zeker?
Zoë wordt een beetje misselijk van die nare berichten.
Arme Maura.
Ze klikt de berichten weg, behalve die van If you love
me, then tell me. Die klinkt wel aardig. De anderen
blokkeert ze en verwijdert ze uit de lijst met contact-
personen. Maura zal toch wel weten hoe je dat moet
doen? Zal ze haar dat uitleggen? Zal ze maar eerlijk
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opbiechten dat ze Maura’s berichten gelezen heeft? 
Met een schok denkt Zoë terug aan vanochtend. Dát
kreeg Maura er ook nog bij!
Zoë bedenkt zich niet langer. Ze stormt de trap op. Ze
wil Maura haar excuses aanbieden en uitleggen dat het
niet tégen Maura bedoeld is, als ze zonder haar naar de
film wil. En dat ze …
De deur van Maura’s kamer staat open. Zoë klopt. Als
er geen reactie komt, kijkt Zoë naar binnen. Maura is
niet op haar kamer. Er bekruipt Zoë een angstig voor-
gevoel.
Zoë loopt naar de badkamer, naar de wc, de keuken, de
zolder, het rommelhok, ze doorzoekt het hele huis. 
Maura is er niet.
Zoë gaat weer naar Maura’s kamer. Op haar bureau ligt
een brief. 
Voor Willem, Margje en Zoë staat erop.
Zoë opent de envelop en leest.
Maak jullie geen zorgen. Ik ben teruggegaan naar mijn
moeder. Die woont nu in een fatsoenlijk huis met hulp
van allerlei mensen. Ze maakt het goed. Ze zag er zondag
hartstikke leuk en opgewekt uit. Ik kan best bij haar
wonen. Hier kan ik niet meer tegen. Niemand houdt van
me. Niemand moet me. Ook jullie niet, al doen jullie nog
zo je best. Ik ben een overbodig weggooikind. Ik wou dat
ik hier nooit gekomen was.

Het lijkt alsof Zoë ineens in de koelcel van het restau-
rant is binnengestapt. Een overbodig weggooikind. Zó
voelt Maura zich dus. Ze denkt dat niemand van haar
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houdt. Ze voelt zich in de steek gelaten.
En ze is naar haar moeder toe. Daar kan ze natuurlijk
niet echt blijven wonen. Zoë weet dat Maura uit huis
geplaatst is. Maura’s moeder krijgt hulp, maar die is
niet voor Maura bedoeld. Maura krijgt hulp doordat ze
in een pleeggezin woont.
Met bonkend hart loopt Zoë rondjes door de kamer.
Wat moet ze doen? Zal ze het tegen Willem en mama
zeggen? Zal ze de pleegzorgbegeleider bellen? Of …
Zal ze zelf achter Maura aan gaan?
Die laatste gedachte is nog niet in haar opgekomen of
Zoë weet dat ze dat gaat doen. Er komt alleen maar
paniek van als iedereen in de gaten krijgt dat Maura
weggelopen is. Zij gaat zelf proberen of ze Maura op
andere gedachten kan brengen.
Zoë gaat terug naar Maura’s kamer. Die zal daar toch
wel ergens het adres van haar moeder hebben liggen?
Ze voelt zich wel een indringster, maar probeert niet te
letten op alles wat géén adresboekje of aantekenblok is.
Gelukkig hoeft ze niet lang te zoeken. Op het prikbord
hangt een briefje met het adres én de buslijn die ze
moet nemen.
Zoë pakt haar portemonnee en haar mobieltje. Ze
zoekt het adres op internet en print een plattegrondje
uit. Daarna sluit ze de computer af - stel je voor dat
mama dat ziet - en roetsjt snel, maar zo stilletjes als ze
kan, de trap af. In het restaurant is het een lekker rom-
melige chaos. Mama en Willem ziet ze gelukkig niet.
Die zijn vast in de keuken bezig. Niemand van het per-
soneel let op haar. In een oogwenk is Zoë de deur uit.
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Op een drafje rent ze naar het station. Het is knap
ingewikkeld met die bussen. Op een groot bord staan
gelukkig de vertrektijden. Ze heeft nog vijf minuten. 
Nu pakt Zoë als eerste haar mobiel. Ze zoekt het num-
mer van het restaurant in haar telefoonlijst.
Laat niet mama of Willem opnemen, prevelt ze zacht-
jes. Please!
‘Met restaurant De Opera, met Karin. Waarmee kan ik
u van dienst zijn?’
‘Hoi Karin. Met Zoë. Mama en Willem hebben het
zeker druk, hè?’
‘Nogal! Die lunch is behoorlijk uitgelopen.’
‘Wil je een boodschap doorgeven van me?’
‘Natuurlijk meidje. Wat is er aan de hand?’
‘Nou, ik ben naar de film geweest en daarna heb ik
Maura gehaald. We zijn nu samen bij Sanne en we
mogen hier ook blijven eten. We zijn uiterlijk om
negen uur thuis. Wil je dat doorgeven?’
‘Doe ik! Komt allemaal voor elkaar.’

Zoë wordt iets rustiger. Tot zover lukt haar plannetje.
De bus komt aanrijden. Een strippenkaart heeft Zoë
niet. Gelukkig kan ze in de bus ook een kaartje kopen.
‘In de bus is een ritje wel veel duurder, hoor,’ merkt de
chauffeur op.
‘Geeft niks,’ zegt Zoë. ‘Wilt u mij alstublieft waarschu-
wen als ik in de Potgieterstraat ben? Daar moet ik uit-
stappen, maar ik ken er de weg niet.’
De chauffeur zegt dat er een dame in de bus is die álle
haltes omroept. ‘Een kwestie van opletten, dat is het!’
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Bij de eerste halte snapt Zoë wie die dame is: een stem
op cd. De naam van de volgende halte verschijnt ook
steeds op een lichtkrant. Dit kan niet verkeerd gaan.
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Maura’s  moeder

Het is even zoeken, maar met haar plattegrond en na
één keer de weg vragen, staat Zoë nu voor het huis van
Maura’s moeder. Cello, woonvoorziening Potgieterstraat,
staat er op een mooi naambord. De woonvoorziening is
niet zomaar een rijtjeshuis, maar een vrij groot, statig
pand. Misschien is het vroeger het huis van de burge-
meester geweest of een pastorie. Het huis maakt wel
indruk op Zoë. 
Die woont op stand, zeg!
Maar dan denkt ze er weer aan dat Maura’s moeder hier
niet alleen woont. Het is in elk geval niet háár huis.
Het is kwart voor zes, een beetje een rare tijd om
ergens aan te bellen. Niks aan te doen, denkt Zoë.
De bel galmt door de hal.
Al snel wordt de deur opengedaan. Een jongen van een
jaar of twintig staart haar aan.
‘Wie ben jij?’
‘Ik ben Zoë. Is Maura hier toevallig?’
‘Maura?’ De jongen kijkt nogal schaapachtig. ‘Hier
woont niemand die Maura heet.’
‘Nee,’ zegt Zoë een tikkeltje ongeduldig. ‘Ze wóónt
hier ook niet. Ik denk dat ze bij haar moeder op bezoek
is.’
‘Wie is haar moeder dan?’ vraagt de jongen. ‘Sonja
soms?’
‘Dat zou kunnen. Mag ik niet binnenkomen?’
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‘O ja.’ De jongen giechelt. Hij steekt zijn hand uit. ‘Ik
ben Toon. Ik woon hier en overdag werk ik in een
natuurvoedingswinkel. Die winkel heet De Kiem. Ik ga
elke dag met de bus. Het is zes strippen. Ik doe in de
winkel de afwas en ik sjouw zware katten met groente
en aardappels, want Anne krijgt een baby en die kan
niet zo goed meer tillen. Dat is slecht voor de baby,
zegt ze. Kom je een keertje iets kopen in de winkel?’
Hmm, denkt Zoë. Die jongen is wel lief, maar iets
klopt er niet aan. Hij ratelt maar alles achter elkaar
door op een heel sloom toontje. 
Een raar gevoel bekruipt haar als ze aan de moeder van
Maura denkt. Die woont tenslotte toch ook hier.
Wat zou er met Maura’s moeder aan de hand zijn?

Toon loopt voor haar uit door een grote hal. Hij doet
een deur open die uitkomt op een soort huiskamer. Er
staat een bankstel rondom een tv. Een lange, slungelige
man is de tafel aan het dekken. En dan in een andere
hoek van de ruimte ziet Zoë Maura. Ze zit aan een wat
kleiner tafeltje met een vrouw die iets aan het knutselen
is. Als Zoë dichterbij komt, ziet ze dat ze volgens een
sierlijk patroon kruidnagels in sinaasappels aan het
prikken is.
Die vrouw moet wel Maura’s moeder zijn.
Zoë blijft aarzelend staan. Waar is ze nu terechtgeko-
men? Is dit een huis of een soort téhuis? Wat ís er met
deze mensen? Ze kijken anders dan anderen. Ze doen
niet helemaal normaal. En wat doet Maura’s moeder
hier dan?
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Het liefst wil Zoë omkeren en naar huis gaan, maar ze
snapt wel dat het daar nu te laat voor is. Toon staat
naast haar te ratelen. Zoë kan niet meer terug. Ze moet
wel naar Maura toe. Zoë voelt wel vijf paar ogen op
zich gericht.

‘Hoi Maura,’ zegt Zoë. Ze is ervan overtuigd dat Maura
haar heeft zien aankomen. Toch kijkt ze nu pas op.
‘Hoi,’ groet ze terug. ‘Leuk dat je ook op bezoek komt.’
Dan legt Maura haar vinger over haar lippen, zó dat de
vrouw tegenover haar het niet ziet. Ze schudt bijna
onmerkbaar haar hoofd en kijkt samenzweerderig. Zoë
snapt het. Maura hoeft het niet uit te leggen. Zoë zal
nergens over praten. Maura heeft vast niet verteld dat
ze weggelopen is. Ze doet natuurlijk alsof ze gewoon op
bezoek is en er niets aan de hand is. Zoë zal haar niet
verraden en net doen alsof ze ook onverwacht op
bezoek is. Misschien kunnen ze dan weer samen naar
huis straks, doodgewoon toch?
De angst en spanning sinds ze merkte dat Maura weg-
gelopen was, zakken langzaam weg bij Zoë. 
Ineens is het er. Al die weken heeft ze ernaar gezocht,
maar nu is het er. Maura en zij hebben samen een
geheim, een geheim verbond. Zij begrijpen elkaar. Ze
zitten hier samen in en steunen elkaar. Maar één ding
is anders. Hier in deze omgeving en met haar moeder
moet niet Maura wennen, maar zijzelf, Zoë. Dat Maura
zo relaxed is met al die vreemde mensen.
‘Bent u Maura’s moeder?’ vraagt ze aan de vrouw, die
rustig door blijft gaan met kruidnagels prikken.
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‘Ja,’ zegt die zonder op te kijken. ‘En wie ben jij?’
‘Ik ben Maura’s zusje,’ zegt Zoë, ‘haar pleegzusje.’
Nu kijkt Maura’s moeder Zoë aan. Zoë voelt zich verle-
gen worden onder haar nieuwsgierige blikken. Dan
knikt Maura’s moeder, alsof Zoë goedgekeurd is.
‘Ik ben blij dat Maura jou heeft,’ zegt ze. ‘Dat heb ik
Maura ook al niet gegeven, een zusje.’
‘Stil nou, mama,’ moppert Maura. ‘Wees maar blij dat
ik hier ben. Dat is toch fijn?’
Maura’s moeder knikt. ‘Eet je ook mee?’ vraagt ze aan
Zoë. ‘Dat is nog eens leuk. Twee gasten aan tafel, dat
hebben we niet vaak. Weet Pieter het al? Heeft hij erop
gerekend?’
‘Wie is Pieter?’ vraagt Zoë aan Maura.
‘Een van de begeleiders hier, die nu dienst heeft,’ zegt
Maura. ‘Ik zal het even vragen. Ik zal wel zeggen dat ik
vergeten was te zeggen dat jij ook zou komen.’
Even later is Maura alweer terug. ‘Het is goed,’ zegt ze. 
‘We moeten na het eten wel snel terug,’ zegt Zoë. ‘Ik
heb gezegd dat we om negen uur uiterlijk thuis zijn.
We moeten de bus van tien over acht nemen.’
Maura denkt even na. ‘Goed,’ zegt ze dan. Zoë ziet dat
ze vecht tegen haar tranen. Ze laat haar maar even met
rust.

Aan tafel kijkt Zoë zo ongemerkt mogelijk haar ogen
uit. 
Toon voert nog steeds het hoogste woord. Hij vertelt
alles en alles wat hij weet. In de biowinkel verkopen ze
zwart roggebrood. Toon legt uit dat dat gestoomd
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wordt in de oven. Hij vertelt waarom je niet mag spre-
ken met de buschauffeur. Uit welke landen hij allemaal
één-euromunten heeft. Welke maat schoenen en broek
en blouse hij draagt. Naar welke televisieprogramma’s
hij het liefst kijkt.
Een tijdje luistert Zoë nog beleefd naar hem. Dan laat
ze hem, net als de anderen doen, maar een beetje aan-
kletsen. 
Aan tafel zit ook Githa. Een keurige dame op het eerste
gezicht. 
‘Zo, en hoe heet jij?’ vraagt ze aan Zoë.
Als Zoë geantwoord heeft, gaat ze verder. ‘En kom je
binnenkort ook bij ons wonen?’
‘Nee,’ zegt Zoë. ‘Ik ben hier met Maura op bezoek bij
haar moeder.’ Maura glimlacht naar Zoë. 
‘En wat doet je vader voor werk?’
‘Wij hebben een restaurant thuis. Mijn vader doet
bijna niets anders dan koken. Hij is daar verslaafd aan.’
‘Verslaafd? Heb je een verslaafde vader? Maar meisje,
dat is wel een vreselijk drama voor je. Zo’n lief kind
met een verslaafde vader.’
‘Hij is niet doorgedraaid, hoor,’ verdedigt Zoë Willem.
‘Hij is gewoon kookgek.’
‘Gek of verslaafd, dat is even erg,’ vindt Githa. ‘Daar
weet ik alles van.’
Ineens fluistert ze. ‘Wij hebben hier ook verslaafden,
ssttt, medicijnverslaafden. Daarom zijn sommige bewo-
ners hier een beetje suffig. Snap je?’
Zoë knikt maar wat. 
Ze luistert met een half oor naar het gesprek van
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Maura met haar moeder.
‘Hoe gaat het met je werk, mam?’ vraagt Maura.
‘Best goed, we hebben nu een heel leuke opdracht. We
moeten poppenhoofdjes beschilderen. Ik haal er wel
twintig per dag. Ik mag zelf weten welke kleur ogen ik
ze geef.’
‘O, dat is echt iets voor jou, hè?’
‘Ja, ik moet alleen zo vaak aan jou denken. Het is alle-
maal zo anders nu. Gaat het wel goed met je? Zorgen
ze in jouw nieuwe familie net zo goed voor jou als ze
hier voor mij zorgen? Ik had je alleen vanmiddag niet
verwacht. Je was er toch zondag al? Of ben ik in de
war?’
Maura’s moeder staart wat voor zich uit. Dan pakt ze
de draad weer op.
‘Je pleegzusje lijkt me wel aardig.’ Maura’s moeder kijkt
Zoë weer aan. Zoë voelt zich al wat minder ongemak-
kelijk door haar openlijke blikken. Zo zal ze wel zijn.
Maar als Maura’s moeder een boer laat, kijkt Zoë snel
de andere kant op en doet ze alsof ze niks gehoord
heeft.
Als ze weer kijkt, snuit Maura net haar neus.

‘Zo,’ zegt Pieter, als iedereen zijn toetje op heeft. ‘Heeft
het de dames gesmaakt? Dat was leuk voor ons, onver-
wacht bezoek van twee lieve meiden. Maar ik hoorde
Zoë zeggen dat jullie de bus van tien over acht moesten
halen. Ik denk dat jullie dan nu toch wel aanstalten
moeten maken.’
Maura knuffelt haar moeder. 
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‘Ik mis je wel,’ zegt die, ‘maar nu ik je lieve zusje gezien
heb, ben ik veel geruster. Ik wou dat ik zelf voor je kon
zorgen, maar ik zie ook wel dat het niet gaat. Ik kan je
niet met je huiswerk helpen. Ik kan geen formulieren
invullen. Ik kan niet lezen. Ik kan niet eens goed klok-
kijken. Ik ben gewoon geen goede moeder.’
‘Niet waar, mam,’ moppert Maura. ‘Een goede moeder
is een lieve moeder. En tegen jou kan niemand op. Ik
kom gauw terug, oké?’
‘Neem je je zusje dan weer mee?’
‘Misschien.’
‘Niks misschien,’ protesteert Zoë. ‘Als Maura het leuk
vindt, kom ik gezellig mee.’
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Nepzusjes

‘Daar komt de bus al aan!’ roept Zoë. Maura en zij zet-
ten het op een rennen, maar gelukkig ziet de chauffeur
de twee wild zwaaiende meiden en wacht hij bij de
halte. Hijgend ploffen ze naast elkaar op een bankje.
‘Ik heb je brief gevonden,’ zegt Zoë, als ze een beetje
op adem gekomen is. ‘Ik heb hem weggegooid. Mama
en Willem weten van niks. Ze hadden het heel druk
vandaag. Ik heb gebeld dat we allebei bij Sanne eten.’
‘Wat tof van je.’
‘Ik wou je nog zeggen dat ik het heel rot vond van van-
ochtend, over dat met zijn drieën naar de film gaan.
Het is niet dat ik tegen jou ben, maar soms wil ik iets
terug van mijn oude leventje. Dan wil ik alleen zijn
met mijn vriendin of een keer alleen met mijn moeder
gaan shoppen.’
‘Dat snap ik heel goed,’ zegt Maura. ‘Volgens mij moe-
ten jullie dat ook gewoon doen, want ik voel me er
zo’n sta-in-de-weg door. Ik vind het helemaal niet fijn
als jullie steeds rekening met me houden.’
‘Zullen we daar een keertje met mama en Willem over
praten?’
‘Jullie kunnen beter normaal doen en ook aan jezelf
denken,’ zegt Maura. ‘Dan geloof ik eerder dat je het
echt meent als je aardig voor me bent. Ik ben dat ook
niet zo gewend.’ 
Zoë denkt even na. Zal ze het zeggen? Ja, Zoë haalt
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even diep adem voor ze begint. ‘Ik weet dat het heel
stom van me was, maar je had de computer aan laten
staan en je was aangemeld op msn. Ik heb je berichten
gelezen en heb dus gezien dat sommige kinderen je pes-
ten. Ik ben daar echt zó kwaad over. Je moet die kinde-
ren blokkeren. Dan heb je er geen last meer van.’
Maura trekt met haar mondhoeken. ‘Ja, dat was de
druppel. Het was me gewoon allemaal te veel vandaag.
Ik mis mama zó. Aan één stuk door denk ik aan haar.
Vind je dat niet ondankbaar? En ik weet onderhand
ook wel dat papa niks meer van zich laat horen. Verder
vinden jullie het maar lastig met mij in huis erbij. Ik
heb je vanmorgen heus wel gehoord. Ik dacht bij
mezelf: ik ga naar mama en ik ga gewoon bij haar
wonen. Voorgoed.’
Maura is even stil. Zoë legt haar arm om Maura’s
schouders.
‘Zondag was ik voor het eerst bij mama,’ gaat Maura
verder. ‘Het gaat nu zo goed met haar. Ze heeft een
mooie opgeruimde kamer. Ze is overdag bezig. Het
fijnste is misschien wel dat ze mensen om zich heen
heeft en zich niet eenzaam voelt. Maar het mooiste
vind ik hoe goed ze er nu uitziet! Jij kent haar niet van
voor deze tijd. Haar haren zitten leuk. Ze heeft nieuwe
kleren aan, die hartstikke in de mode zijn. Je zou bijna
niet zeggen dat ze een verstandelijke beperking heeft.’
Zoë luistert gespannen. Waarom hoort ze dat nu pas
allemaal?
‘Vanmiddag leek me het zo logisch om naar mama te
gaan. Maar toen ik aankwam, wist ik ook weer dat ik
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daar helemaal niet zou kúnnen blijven. Het is een
woonvoorziening voor mensen zoals mama. Het is niet
bedoeld voor kinderen. Bovendien is er met mij niks
mis. Pieter wist niet dat ik weggelopen was, toen ik op
de stoep stond. Ik wilde ook niet dat mama zich zorgen
zou maken. Daarom zei ik maar niks.’
‘Heeft jouw moeder een ziekte gehad, dat ze een ver-
standelijke beperking heeft?’ vraagt Zoë.
‘Nee, ze is altijd zo geweest. Maar vroeger waren opa en
oma er om voor haar te zorgen. Later is ze getrouwd
met mijn vader, Manuelo. Die regelde altijd alle formu-
lieren en officiële dingen. Als mama boodschappen
moest doen, maakte hij een boodschappenlijstje met
plaatjes en tekens die zij begreep. En ik kan ook veel!’
Maura kijkt er trots bij. ‘Het ging eigenlijk allemaal
best, als mama maar niet te veel tegelijk hoefde te doen
en er geen onverwachte dingen gebeurden. Maar na de
scheiding ging alles steeds verder mis.’
Zoë kijkt haar aan. Vertel het maar, probeert ze met
haar ogen te zeggen.
‘Mama kan niet met geld omgaan. Ze kan er niet eens
mee rekenen. Ik probeerde het wel te regelen, maar we
kregen toch schulden. Mama deed soms ook echt
stomme dingen. Dan had ze bijvoorbeeld ineens zin in
erwtensoep en dan kocht ze rustig twintig blikken soep.
Er waren ook mensen die misbruik van haar maakten.
Die gaven haar niet genoeg geld terug of troggelden
haar geld af door een zielig verhaal op te hangen. En
volgens mij gooide ze soms rekeningen gewoon weg.
Op een gegeven moment werden we afgesloten van
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elektriciteit. Gas hebben we nog een tijdlang gehad.
Maar uiteindelijk hebben ze ons ook daarvan afgesloten.’
‘Geen gas en licht?’ vraagt Zoë ontsteld. ‘Hoe …?’
‘We brandden ’s avonds kaarsen en ik kookte op een
campingbrander. Nou ja, en we moesten koud douchen.’
‘Maar dan deed niks het?’ roept Zoë.
Maura knikt. ‘De was, de afwas, we deden het allemaal
met de hand en met koud water. Afgelopen winter
werd het te erg. De was droogde niet meer. Het was zo
vochtig in huis. Zelfs in de gordijnen kwamen van die
zwarte puntjes van het vocht. Het behang liet los van
de muren en overal kwam schimmel. Mama en ik
kropen meestal maar meteen samen in bed. Dan maak-
ten we elkaar lekker warm onder de dekens.’
‘Wat erg!’ is alles wat Zoë kan zeggen.
Er biggelt een traan over Maura’s wang.
‘Ik vind mama hartstikke lief, maar ze snapt niet hoe
alles werkt. Ze weet niet eens hoe ze zich moet gedra-
gen. Ik schaam me soms dood voor haar. Mama raakte
steeds meer in de war als ik er niet was. Soms hing ze
uren rond voor de school. Ze voelde zich dan eenzaam
en stond op mij te wachten. Alleen zijn in dat koude,
stinkende schimmelhuis is natuurlijk ook een straf.’
‘Het lijkt wel of bij jullie de rollen omgedraaid zijn. Jij
de moeder en zij het kind,’ zegt Zoë bedachtzaam.
Maura kijkt door de ruit van de bus naar buiten. In het
spiegelende glas kijken Zoë en zij elkaar aan. 
‘Ik snap alleen niet dat papa mama zó erg in de steek
gelaten heeft,’ zegt Maura.
‘En wat denk je van jou? Hij heeft jou ook in de steek
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gelaten, hoor,’ zegt Zoë.
Het blijft even stil tussen de twee meiden.

‘Hé, Maura,’ zegt Zoë dan. Ze slaat haar arm om
Maura’s schouders. ‘Echte zusjes kunnen we nooit
worden, maar wel echte nepzussen, vind je niet?’
Maura knikt.
‘En echte nepzussen kunnen best elkaars vriendin
worden,’ lacht Zoë.
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Twee moeders

‘Proef eens, appelflapjes van me,’ zegt Willem tegen
Zoë en Maura. Die komen net de trap af lopen om te
gaan skaten. ‘Drie keer raden wat het is.’
Willem geeft de meiden allebei een klein bakje met wit
ijs. Zoë proeft.
‘Vanille-ijs,’ zegt ze, ‘met een apart smaakje.’
Maura gebaart met volle mond dat ze het lekker vindt.
Willem lacht. ‘Gelukkig hebben jullie nog geen vriend-
je. Die wilde jullie dan vast geen kusjes meer geven.
Jullie hebben namelijk zojuist knoflookijs op.’
‘Hè, bah!’ griezelt Zoë. ‘Jij altijd met je rare recepten.’
‘Gelukkig heb ik meestal ook rare gasten, die houden
wel van raar eten.’
Zoë pikt een zandkoekje van een schaaltje. Het logo
van De Opera staat erop gedrukt. ‘Even die vieze
smaak wegwerken. Jij ook eentje, Maura?’
Maura kijkt Willem even aan. Als die knikt dat het
goed is, steekt ze haar hand uit.
‘Wij gaan skaten,’ zegt Zoë. ‘We hebben met Sanne
afgesproken.’
‘Wacht,’ houdt Willem hen tegen. ‘Willen jullie niet
even een boodschap voor me doen op de markt?’
‘Ik wil graag kweeperengelei maken. Ik weet dat de
Marokkaan op de markt kweeperen verkoopt. Zijn
kraam staat vlak bij die winkel met dat kangoeroe-ijs.’
‘Kangoeroe-ijs?’ vraagt Maura. Ze vindt dat blijkbaar
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nog gekker dan knoflookijs.
‘Willem bedoelt Australian,’ lacht Zoë. 
‘Je herkent die Marokkaan wel,’ legt Willem verder uit.
‘Hij is een man die altijd staat te lachen. Zijn buik is
nog veel dikker dan die van mij. Vaak helpt zijn zoon-
tje mee. En hij verkoopt veel mediterrane producten.’
‘Mediterraan?’ vraagt Maura.
‘Ja, uit de landen rondom de Middellandse Zee, bete-
kent dat. Hij verkoopt olijven, tapenade, verse korian-
der, basilicum, platte peterselie, pompoen, bataat, per-
fect kleine courgettes, feta, Turkse pitabroden, gedroog-
de tuinbonen, zoete puntpaprika, limoentjes, verse
dadels en vijgen …’
‘Jaha, Willem,’ onderbreekt Zoë hem. ‘We weten het
allang. Ik zal Sanne wel even bellen dat we wat later
komen. Geef maar geld. Hoeveel heb je nodig?’
‘Ik wil alles wat hij kan missen, al is het de hele krat.
Hier is twintig euro. Dat is zeker weten genoeg.’

Er is een gezellige zaterdagdrukte op de markt. Mensen
staan in groepjes te kletsen. Hier en daar prijst een
koopman luidkeels zijn waren aan. En de groenteboe-
ren van Van Alebeek staan nota bene te zingen voor
een vrouw met een fiets aan haar hand.
‘Je bent de zon in mijn leven,’ hoort Zoë ze jubelen.
Twee andere klanten schudden meewarig hun hoofd.
De vrouw lacht er een beetje verlegen om.
Bij een lappenkraam blijft Maura stilstaan. Ze kijkt
naar een stapel met lapjes stof in allerlei blauwtinten,
met ruitjes, streepjes, bloemetjes en stippen.
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‘Dit is iets voor mama,’ zegt ze.
‘Wat kosten deze lapjes?’ vraagt Maura aan de koop-
man.
Hij kijkt haar eens aan. ‘Voor jou?’ 
Maura knikt.
‘Voor jou maak ik een speciaal prijsje. Vijf lapjes voor
een euro.’
‘Ik ben maar een kind!’ roept Maura uit. ‘Hoeveel zak-
geld denkt u dat ik krijg? Zie ik eruit als een rijkeluis-
meisje?’
Zoë lacht zich van binnen ziek. Die Maura voert daar
een mooi toneelstukje op.
‘Hmm,’ zegt de marktkoopman. ‘Tien lapjes voor een
euro dan, omdat jij het bent.’
Maura trekt haar portemonnee open. Ze laat zien dat
ze drie euro heeft. 
‘Ik had zo graag vijftig lapjes willen hebben,’ zegt ze.
‘Zoveel heb ik er nodig voor mijn lapjesdeken.’
De man is beduusd van de handigheid waarmee Maura
aan het afdingen is. Hij begint te lachen.
‘Verkocht,’ zegt hij. ‘Maar alleen omdat ik een leuk ver-
haal heb. Nog nooit heb ik mijn lapjes voor zo weinig
geld verkocht en volgens mij ben jij ook nog eens het
kleinste opdondertje dat ik hier aan mijn kraam gehad
heb.’
Als ze even later weglopen, fluistert Maura: ‘Ik had in
een ander vakje nog wel tien euro, maar dat hoefde die
man niet te weten, vind je niet?’
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Volgepakt komen de meiden weer thuis. Willem is blij
met zijn kweeperen. Trots laat Maura de lapjes aan
mama zien. 
‘Jouw moeder houdt erg van handwerken en knutselen,
hè?’ vraagt mama belangstellend.
‘Ja, mag ik ze misschien zelf gaan brengen?’ vraagt
Maura.
‘Wat denk je ervan als we je moeder eens hier uitnodi-
gen?’ stelt mama voor.
‘Ik weet niet of ze dat aankan, mama,’ zegt Maura.
‘Mijn moeder wordt daar zo verdrietig van.’
Maura slaat haar hand voor haar mond. ‘Oeps, ik zei
mama tegen jou, Margje. En jij bent mijn moeder
helemaal niet.’
Maura ziet er verward uit.
Zoë helpt haar. ‘Dat is toch logisch. Ik loop de hele dag
mama zus en mama zo te roepen. Ik vind het niet raar
dat je dat dan ook gaat zeggen. Dat gaat gewoon van-
zelf.’
‘Ja, maar ik heb toch maar één echte moeder,’ zegt
Maura.
‘Natuurlijk heb je maar één echte moeder,’ stelt mama
haar gerust. ‘Maar je kunt toch best twee moeders heb-
ben: een echte moeder en een onechte moeder? En die
onechte moeder ben ik, hoe je me ook noemt. Dat
mag je allemaal zelf weten, of je nou Margje zegt of
mama. Als je maar geen mevrouw zegt, want dat vind
ik stom.’
‘Goed,’ zegt Maura.
‘En wat vind je van mijn voorstel?’ vraagt mama
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opnieuw. ‘We hebben het al besproken met Pieter en
de gezinsvoogd. Die staan er helemaal achter, maar het
belangrijkste is dat jij en je moeder het fijn vinden.’
Maura kijkt afwisselend blij, angstig en verdrietig en
daarna lacht ze weer.
‘Ik weet het niet. Ik wist niet dat dat kon en mocht.’
‘Jouw moeder heeft met veel dingen wel hulp nodig,’
zegt Willem, ‘maar dit soort dingen mag ze echt zelf
beslissen, als ze het maar meldt.’
‘Het gaat wel goed met mama,’ aarzelt Maura. ‘Eerst
schaamde ik me nogal voor haar. Maar ze ziet er nu
echt leuk uit.’
‘Lieverd,’ zegt Margje. ‘Voor ons hoef je je niet te scha-
men voor je moeder, hoe ze er ook uitziet en wat ze
ook zegt of doet. Wij wéten toch wat er aan de hand is.
Waarom denk je dat je bij ons woont?’
‘Ik zou het wel fijn vinden,’ zegt Maura dan. ‘Maar op
een dag dat het restaurant dicht is. Wat moeten de gas-
ten anders wel niet denken?’
‘Die gasten mogen denken wat ze willen,’ roept
Willem. ‘Kom nou! Hier is iedereen welkom. Maar het
is natuurlijk voor je moeder helemaal niet leuk als wij
hard aan het werk zijn. Zullen we vragen of ze zondag
komt?’
Maura knikt. Ze glimlacht verlegen. Ze kijkt niet meer
angstig of verdrietig.
‘Zal ik bellen?’ vraagt ze.

Even later heeft Maura haar moeder aan de telefoon.
- Mama, ik heb een verrassing voor je.
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- Ja, het is een cadeautje. Je bent er vast heel blij mee.
- Nee, ik verklap nog niks.
- Nee, dat is het ook niet, maar ik heb een idee. Luister.

Lijkt het je leuk om de vader en moeder van mijn zusje
te leren kennen?

- Nee, ze zijn echt heel aardig. Ze lachen je niet uit. Dat
weet ik zeker. 

- Ja! Doe je het?
- Luister goed. Wij komen je zondag halen met de auto

van Willem. Willem is mijn pleegvader.
- Wacht, geef Pieter maar even. Dan leg ik het hem wel

uit. Dan kan hij het op de kalender schrijven.

Als ze opgehangen heeft, pakt Maura Zoë’s arm. 
‘Bel Sanne maar dat we eraan komen.’
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Zijden bloemen

‘Júllie hebben een groot gezin,’ zegt de moeder van
Maura als ze de bus van Willem ziet.
Maura grinnikt. ‘Die bus is voor het restaurant.
Daarmee doet Willem inkopen. Hij gebruikt de bus
ook als hij een buffet moet verzorgen buiten de deur.
Willem en Margje hebben maar één kind, Zoë. En die
ken je. Dat is mijn zusje.’
Maura doet de deur voor haar moeder open. Willem zit
achter het stuur. Hij geeft haar een hand.
‘Dag meneer,’ zegt de moeder van Maura.
‘Kom maar voorin zitten. Maura past er wel naast.’
De moeder van Maura draait het raam open en zwaait
naar Toon en Pieter die bij het raam staan.
‘Tot vanavond!’ roept ze.
‘Dat horen ze niet, mam,’ zegt Maura.

Zoë zit achter in de bus. Mama is thuisgebleven. 
‘Wij vinden het erg leuk dat u bij ons op bezoek
komt,’ zegt Willem.
‘U?’ reageert de moeder van Maura verbaasd. Ze begint
te lachen.
‘Stil nou, mam,’ zegt Maura.
‘Ja, maar hij zei u tegen me.’
Maura kijkt een beetje geïrriteerd. ‘Dat geeft toch niks!
Dat is toch normaal!’
‘Ik ben gewoon Sonja, hoor,’ grinnikt de moeder van
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Maura. ‘Ik ben geen kakmadam.’
‘Afgesproken,’ zegt Willem. ‘Maar dan ben ik Willem
en geen meneer.’
‘Goed, meneer Willem.’ 
Dan dringt het tot de moeder van Maura door wat ze
zei. Weer begint ze te lachen. 
Maura kijkt de andere kant op.

Thuis staat mama hen al voor de deur op te wachten. 
‘Wat fijn dat u er bent,’ zegt mama.
De moeder van Maura krijgt meteen weer een lachstuip. 
‘Uúúú!’ roept ze. 
Zoë kan het niet helpen, maar ze schiet ook in de lach.
Maura kijkt haar aan en dan ligt iedereen in een deuk
van het lachen. Dat zijn de zenuwen, denkt Zoë bij
zichzelf. Maar als ze naar Maura kijkt, die nogal gekke
bekken trekt, houdt ze het ineens niet meer.
‘Ik plas in mijn broek,’ roept Zoë en ze rent als een
speer weg.
Als ze terugkomt, is iedereen wat gekalmeerd.
‘Zo,’ stelt Willem vast. ‘Het ijs is gebroken. Tijd voor
zelfgemaakte vlierbloesemlimonade!’
Willem loopt naar het buffet en komt even later aanlo-
pen met een dienblad vol lekkers.
‘Houden we staande receptie?’ vraagt hij en laat ieder-
een een glas pakken.
Het lijkt alsof de moeder van Maura geen belangstel-
ling voor de verfrissingen van Willem heeft. Vol
bewondering loopt ze door het restaurant. Ze bekijkt
alle kastjes, snuisterijen en versieringen aan de muur.
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Zoë ziet dat Maura’s moeder het prachtig vindt.
‘O, wat een mooi schilderij is dat!’ roept ze.
Dan ziet Maura’s moeder zijden bloemen, die ze
onlangs op de rommelmarkt gevonden hebben.
‘Die ken ik!’ roept ze. ‘Die maken wij ook bij Maatwerk.
Ik ben de hele week al bezig met korenbloemen. En
vorig jaar maakte ik margrieten.’
‘Vorige week zul je bedoelen,’ verbetert Maura haar.
‘Vorig jaar werkte je daar nog helemaal niet. Maatwerk
is een soort fabriek met speciaal werk,’ voegt ze er voor
Zoë aan toe. ‘Daar werkt mama overdag.’
Zoë trekt Maura aan haar arm. ‘Je hoeft niet zo op je
moeder te vitten, hoor. Laat haar maar. Het is oké.’
‘Dadelijk denk je nog dat het erfelijk is en dat ik ook
zo ben.’
‘Nee, dat denk ik niet,’ fluistert Zoë. 

‘Mam,’ zegt Maura dan. ‘Weet je nog dat ik een verras-
sing voor je had?’
Maura’s moeder trekt een brede lach op haar gezicht.
‘Jaha! Dat ben ik heus niet vergeten. Wat denk je!’
Maura geeft haar een mooi pakje. Haar moeder pakt
het uit en ziet de stapel lapjes. Ze klapt meteen in haar
handen. Zó mooi vindt ze ze.
‘Jij houdt nogal van knutselen en handwerken, hè?’
zegt Zoë’s moeder tegen de moeder van Maura.
Die knikt zo hartgrondig ja, dat Zoë even bang is dat
ze probeert haar hoofd van haar romp te schudden.
‘Ik kan dat heel goed.’
‘Dan heb ik een voorstel,’ zegt de moeder van Zoë.
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‘Misschien heb je wel zin om ons vandaag te helpen?
Voor ons restaurant knutselen we heel wat af. We
maken bloemstukjes voor de tafels en we vouwen de
servetten graag kunstig in de vorm van een bloem of
een waaier. Er moeten kransen van levend groen
gemaakt worden, met buxus of mos, met vruchten of
besjes. Volgens mij kun jij zulke dingen als de beste.’
‘Ik?’
‘Ja, jij.’
‘Wat ik daarvan vind?’
De moeder van Maura kan er geen goede woorden
voor vinden.
‘Mama vindt dat hartstikke leuk,’ zegt Maura dan. ‘En
ik ook. Maar jullie moeten mij wel één ding beloven.’
‘O, spaar me, alle zoutvaatjes op een rij,’ kreunt
Willem. ‘Nou begint mijn pleegdochter ook al praatjes
te krijgen.’
De moeder van Maura kijkt verschrikt op. Je kunt van
haar gezicht aflezen dat ze bang is dat Maura iets ver-
keerds gedaan heeft.
Maar Maura lacht. ‘Als mama en ik straks lekker aan
het knutselen zijn, moeten jullie weggaan.’
Huh, denkt Zoë, wat bedoelt Maura nou?
‘Jullie zijn zo lief voor mij en mama,’ gaat Maura verder.
‘Jullie moeten Zoë niet vergeten. Zoë is de beste nepzus
die je je wensen kan, en dat wil ik graag zo houden. Zij
hoeft niet altijd op de tweede plaats te komen. Daarom
moeten jullie straks wat leuks met Zoë gaan doen.’
‘Over de beste nepzus die je je wensen kan, gesproken
…’ zegt Zoë. 
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Als ze de moeder van Maura later op de dag weer naar
huis brengen, ziet die het gelukskistje staan. 
‘O, wat een mooi kistje!’ roept ze.
‘Dat heb ik gevonden,’ zegt Maura trots. 
‘Waar vind je nou zulke kistjes?’ vraagt haar moeder. 
‘Op de rommelmarkt,’ zegt Maura. ‘We moesten er
gewoon voor betalen, hoor.’
‘O.’ Haar moeder klinkt een beetje teleurgesteld. Zou
ze echt gedacht hebben dat Maura die zomaar op straat
gevonden had of in het bos?
‘We hebben er gelukswensen in zitten,’ zegt Zoë. ‘En
dat was mijn idee. Dat plan heb ik gevonden!’
‘Pak maar een wens uit het gelukskistje,’ zegt mama.
De moeder van Maura grabbelt en pakt een rolletje. Ze
knoopt het koordje los en geeft het dan aan Maura.
‘Ik kan niet lezen,’ verontschuldigt ze zich.
Maura leest hardop voor: Eeuwige liefde tussen u en
degene die u nu als eerste in de ogen kijkt.
Eerst begint haar moeder weer te lachen, omdat er u
staat. Maar dan kijkt ze Maura aan en Maura kijkt haar
moeder aan.
‘Over een tijdje kom je weer, hè mam? Als het mag
tenminste.’
Daarna kijkt Maura naar Zoë. Ze lachen.
‘Geldt die wens nu nog een beetje en mag ik dan alsje-
blieft op de tweede plaats komen?’ vraagt Zoë. 
‘Moet je dat nog vragen?’ zegt Maura. ‘Nepzus die je
bent!’
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Meer weten?

Wil je meer weten over pleegkinderen? 
Op www.pleegzorg.nl vind je veel informatie. Ook kun
je materiaal aanvragen voor een spreekbeurt of werk-
stuk.
Annemarie  Bon heeft ook al een tweede boek over
Maura en Zoë geschreven: Waar is Yasmine? Het ver-
schijnt in Leesleeuw in het najaar van 2007.
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Annemarie Bon

Annemarie Bon werkte op een
laboratorium en was journalist.
Nu is ze kinderboekenschrijfster
en dát wil ze altijd blijven. Ze
schrijft boeken, verhalen, artikelen
en spelletjes voor kinderen van
alle leeftijden. Ze schrijft graag
boeken waar je wat van leert.
Help, een spreekbeurt en Help, een
boekbespreking vind je in elke
schoolbibliotheek. Ze is niet bang
om zware onderwerpen aan te
pakken in haar boeken. Ouders!?!
gaat bijvoorbeeld over de proble-
men die Sterre heeft, als haar
ouders na de scheiding nog steeds
ruzie hebben met elkaar. 
Ik leef nog! gaat over een meisje
dat haar leven te danken heeft aan
een levertransplantatie. En in dit
Leesleeuwverhaal gaat het over
Maura, die uit huis geplaatst wordt
en in een pleeggezin terechtkomt.
Annemarie Bon is geboren in
1954. Ze is moeder van twee grote
zonen. Die spelen soms een rol in
haar boeken.
En neemt Annemarie vrij? Dan
schrijft ze niet, maar leest ze. Ook
gaat ze graag fietsen en wande-
len, maar wel altijd met een boek
bij zich!

Wil je nog meer weten, kijk dan
eens op haar website: www.anne-
marie bon.nl.
Wil je meer lezen van Annemarie
Bon? Kies dan uit deze boeken:

Ouders!?!
Sinds haar ouders
zijn gescheiden,
woont Sterre bij
haar moeder. Ze
heeft al een jaar

geen contact meer met haar
vader. Dat vindt ze wel zo gemak-
kelijk: nu heeft ze tenminste geen
last meer van ruziënde ouders. 
Het vakantiekamp van Sterre is
net afgelopen als haar moeder in
het ziekenhuis belandt. Vanaf dat
moment verandert er ineens veel
voor Sterre. Gelukkig heeft ze op
het kamp Kiki leren kennen.

Ik leef nog!
Op een dag wordt
Marthe ziek. Heeft ze
te veel gesnoept op
haar vaders verjaar-
dag? Marthe blijkt

geelzucht te hebben. Maar waar-
om wordt ze niet beter? Ook al die
weken in het ziekenhuis gaat ze
alleen maar verder achteruit.
Steeds verder achteruit, tot haar
leven nog maar aan een zijden
draadje hangt ... Toch komt het
uiteindelijk goed.  
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Van krantenbericht 

tot nieuws!
Bies van Ede las het bericht

‘Botsing bij Rottepolderplein’ 

in de krant en bedacht dat een

botsing naast narigheid mis-

schien ook wel iets leuks kan

opleveren. Lees dit boek maar!

In de serie Nieuws! zijn nog meer knotsgekke en 

spannende titels verschenen. Bekijk ze in de boekhandel.

Zwijsen

ISBN 90.276.0589.0 — Verkrijgbaar bij de boekhandel 
Deze kortingsactie loopt van 5 maart tot en met 5 juni 2007 — Actienummer 90127137

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

nu van € 12,50voor € 9,95

NU MET KORTING HET 

100e boek
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