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Annemarie Bon

Waar is Yasmine?
Tekeningen van Gertie Jaquet

Restaurant De Opera is het bijzonderste en lekkerste 

restaurant van ‘s-Hertogenbosch.

Met dank!

Kijk ook eens op www.leesleeuw.nl of www.leesleeuw.be.
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Nepzusjes  z i jn  de  leukste

Weer kijkt Zoë op de klok. Nog twintig minuten. 
Nog twintig lange minuten rekenen.
‘Mees,’ zegt ze al geeuwend, ‘we hebben dit soort
opdrachten al zo vaak gedaan. Het is sáái.’
Meester Peter schrijft nog een som op het bord. ‘Ook
al is de Cito-toets achter de rug,’ zegt hij vermanend,
‘en ook al heeft iedereen zich op de middelbare aange-
meld, dat wil niet zeggen dat er niet meer gewerkt
hoeft te worden.’
‘Boeh,’ klinkt het van meerdere kanten.
Pffft, Zoë is hartstikke gehecht aan haar groep acht,
maar ze verlangt ook steeds meer naar het afscheid van
de basisschool. 
Nog vijf minuten.
Eindelijk is het elf uur. Tijd voor de audities voor
Alleen op de wereld, hun afscheidsmusical.
‘Ga jij juf Annelies even halen, Sanne?’ vraagt meester
Peter. ‘Ze heeft beloofd samen met mij te jureren.’ 
De stoelen en tafels in de klas gaan aan de kant. Juf
Annelies en de meester krijgen links in het lokaal een
speciale jurytafel. Spannend! Het lijkt de X-factor wel.
‘We beginnen met de microfoonproef,’ zegt meester
Peter. ‘Je mag zelf een van de liedjes kiezen die we
geoefend hebben.’
Als Zoë aan de beurt is, schiet haar stem van de zenuwen
een paar keer uit. Nou ja, ze weet zelf ook wel dat een
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hoofdrol met solozang niet echt iets voor haar is. Een
krassende raaf zingt nog beter. De meester en juffrouw
Annelies maken driftig aantekeningen.
Meester Peter loopt naar het schoolbord en pakt een
krijtje. ‘Nu gaan jullie om de beurt een stukje spelen
van de rol die je zelf het leukste vindt.’ Hij noteert
ieders naam met daarachter de rol die ieder kind heeft
uitgekozen. 
De helft van de kinderen heeft voor de hoofdrol van
Remi gekozen. Zoë blijkt net als Yasmine graag een
van de dieren van de troep van signor Vitalis te willen
spelen. 
‘Ik heb de rol van het aapje Joli-Coeur geoefend,’ zegt
Yasmine.
‘Ik die van de poedel, Capi,’ zegt Zoë. ‘Oh, mogen wij
samen, mees? Please?’
Even later geven de twee een komische show weg. Ze
improviseren er gewoon op los. Joli-Coeur pikt een
reep chocola weg van meester Peter die hij als traktatie
gekregen heeft. Capi begint te blaffen dat het een lieve
lust is en rent achter het aapje aan. Als dat aapje dan
bij de meester op schoot springt uit angst voor de
blaffende hond, ligt de hele klas dubbel.
Leuke meid is Yasmine eigenlijk, denkt Zoë. Yasmine
houdt zich meestal wat op de achtergrond. Ze is er
wel, maar je ziet haar niet. Ze zit sinds dit schooljaar
bij Zoë in de klas. Toneelspelen doet haar blijkbaar
goed. Yasmine leeft zich helemaal uit.
‘Zullen we om de beurt bij elkaar thuis oefenen?’ stelt
Zoë voor als hun scène klaar is. 

6
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Yasmine schudt verlegen haar hoofd: ‘Nee, dat komt
niet zo goed uit.’
Jammer, denkt Zoë, maar ze dringt niet verder aan.
Iets in de afwerende houding van Yasmine maakt haar
duidelijk dat dat averechts zal werken. Toch heeft Zoë
niet het gevoel dat Yasmine haar niet aardig vindt. 
Het is iets anders, iets angstigs. Het doet Zoë ergens
aan denken. Ze weet alleen niet wat. 

Na school wacht Zoë, zoals altijd, op haar pleegzusje
Maura. Samen lopen ze naar huis.
‘Hé, Maura,’ zegt Zoë. ‘Over een week begint de mei-
vakantie. Je bent dan al bijna een jaar bij ons. Weet je
dat?’ 
Maura knikt. ‘Lang alweer, hè?’ 
Zoë merkt wel dat Maura terugdenkt aan de moeilijke
begintijd. Ze kijkt zorgelijk. Maura’s moeder kan in
haar eentje niet goed voor haar dochter zorgen en leeft
onder begeleiding in een speciale woongroep.
Gelukkig kan Maura zo vaak als ze wil bij haar moeder
op bezoek gaan.
Zoë neemt Maura eens goed op. Nu pas valt haar op
hoeveel gezonder en vrolijker Maura eruitziet, en dat
komt niet alleen door het heerlijke eten dat vader
Willem altijd maar weer kookt. Hij is chef-kok van
restaurant De Opera. Ineens weet ze waar ze net bij
Yasmine aan moest denken. Maura kon in het begin
ook zo bang en kwetsbaar kijken.
Zoë haakt haar vingers in die van Maura. ‘Ik ben
gewoon vergeten hoe het was vóór die tijd. Het is net

7
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alsof ik altijd een nepzusje heb gehad.’
‘Nepzusjes zijn de leukste,’ grinnikt Maura. ‘Echte 
zussen maken vaak ruzie.’
Zoë blijft stilstaan. ‘Oké, als jij ruzie zoekt.’ Ze zet
haar handen in haar zij en haalt zo diep adem, dat het
lijkt alsof ze briest als ze eenmaal van wal steekt. ‘Nou,
ik baal er eigenlijk wel van dat jij de computer altijd in
beslag neemt. Lelijk mager skelet!’
‘Hoor wie dat zegt! Wie zit er altijd achter de
Playstation, nèt als ik wil? Nou? Nou? Verwend pape-
gaaiennest dat je d’r bent.’
‘En wie zit er altijd net op de wc als er een klusje
gedaan moet worden? Dat ben jij, Maura!’
‘Ik kan altijd meehelpen in de keuken als er iemand
ziek is! Dan ben jij ineens vegetariër en word je misse-
lijk van vlees! Nou, dat is leuk …’
‘Geen ruzie maken, jullie,’ zegt een dame die langs-
loopt op strenge toon als ze hoort wat Zoë en Maura
naar elkaar roepen. 
Ze heeft het nog niet gezegd of Zoë en Maura barsten
in lachen uit.
‘Geintje,’ zegt Zoë, ‘we spélen alleen dat we zusjes
zijn.’
‘Die jeugd van tegenwoordig,’ zucht de dame.
Zoë en Maura haken hun vingers weer in elkaar en
lopen giechelend verder.
‘Maar Maudje,’ pakt Zoë de draad weer op, ‘een jaar is
wel hartstikke lang.’
‘Ja, 365 dagen.’
‘Ik bedoel, moeten we dat niet vieren?’

8
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‘Vieren?’
‘Ja,’ zegt Zoë, ‘zoiets als een pleegzusjesdag? Je viert je
verjaardag, Kerstmis, Nieuwjaar, Koninginnedag, de
lente, dierendag, carnaval … Er is een dag voor de 
olifanten, voor de verliefden, de secretaresses, voor
aids, voor …’
‘Ik snap het,’ onderbreekt Maura haar. ‘Hoe had je je
dat voorgesteld?’
‘Kijk, een feest vier je met elkaar. Met hoe meer hoe
beter.’
‘Ja?’
‘Logisch dus dat we allebei onze klas moeten uitnodi-
gen.’
Maura lacht. ‘Joh, zo dadelijk zijn we met vijftig 
kinderen! Dat kan toch helemaal niet!’
‘Wel in De Opera,’ zegt Zoë. ‘Kom op, we gaan het
Willem vragen. We zijn op zondag altijd dicht. Dus
waarom geen pleegzusjesfeest? Ik zie het probleem
niet.’

Willem, Zoë’s vader, is druk in de weer met de bestel-
ling. Zoals altijd om deze tijd van de dag is het nog
een flinke puinhoop in het restaurant. Het gangpad
tussen de tafels is gebarricadeerd met kratten vol
groente, broden en flessen bronwater. Het lijkt
onvoorstelbaar dat over drie uur alles aan kant is. 
Dan zijn de tafels gedekt met strak gestreken wit linnen
en kleurige porseleinen onderborden. Dan staan er
groepjes glanzende glazen in het gelid en zorgen
bloemstukjes voor een vrolijke sfeer. Dan zijn Karin 
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en Jeroen van de bediening omgekleed en kunnen de
gasten komen.
Zoë doet net of ze niet merkt dat haar vaders gedach-
ten ergens anders zijn. Dat zijn de beste momenten
om iets gedaan te krijgen!
‘Willem, weet je wel dat Maura bijna een jaar bij ons
woont?’ zegt Zoë. Het is maar goed dat Willem niet
naar Zoë kijkt, het straalt van haar af dat ze iets in
haar schild voert. 
‘Ja, ja,’ mompelt Zoë’s vader.
‘Dat moeten we toch vieren?’
‘Ja, ja, dat kan.’
‘Wat dacht je van een pleegzusjesfeest?’
‘Ja, ja.’ 
Daan komt uit de keuken aangelopen. ‘Zal ik aan de
frambozencoulis en de walnotenparfait beginnen?’
Willem pakt een kist groente en overhandigt die aan
Daan. ‘Goed, en zeg tegen Matthijs dat hij met de
courgettetimbaaltjes en het wortelvelouté begint.’
‘Dan nodigen Maura en ik allebei onze klas uit,’ gaat
Zoë opgewekt verder.
‘Een goed idee,’ zegt Willem. Zijn stem klinkt net zo
afwezig als die van een telefooncomputer die meldt dat
er nog zes wachtenden vóór je zijn.
‘Wij dachten eigenlijk aan een kinderkookfeest.’ Zoë
port Maura in haar zij. Knik nou mee, probeert ze met
haar ogen duidelijk te maken. ‘Maura vindt koken leuk
en ik houd van eten. We hebben hier de ruimte …’
‘Ja, ja,’ zegt Willem. Zijn mobiel gaat af. ‘Is er héle-
maal geen Texels lam voorhanden? Hoe kan dat nou?

10
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Problemen met de veerdienst? Tja, dan maar kalfs-
vlees …’
‘Nee!’ roept Zoë heel hard. ‘Dat is zielig.’
Willem kijkt licht verstoord naar Zoë. ‘Dat is waar
ook,’ zegt hij in zijn mobiel. ‘Ik heb mijn vega-dochter
beloofd geen kalfsvlees meer op de menukaart te zet-
ten vanwege die kisten en de bloedarmoede, snapt u?
Wat dan? Canard? Hebt u alleen pootjes? Dan is zelf
konfijten wellicht een goed alternatief.’
Zodra Willem opgehangen heeft, pakt Zoë de draad
weer op. ‘Wij dachten aan de eerste zondag van de
meivakantie. Wat vind jij, Willem?’
‘Heuh? Waarvoor? Waar hebben jullie het over?
‘Nou, over ons kinder-kook-fee-heest!’ Zoë stoot
Maura nog een keertje aan, maar zo dat Willem het
niet ziet.
Willem trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Maar daar weet 
ik helemaal niks van! Een kinderkookfeest?’
‘Ja,’ zegt Zoë. Ze knikt fanatiek. Maura knikt mee,
maar ietsje voorzichtiger. ‘Dat heb je nét beloofd, 
vanwege pleegzusjesdag. En we nodigen allebei onze
klas uit.’
‘Twee klassen? Juno, af! Liggen daar, in je mand.’
‘We zitten nou eenmaal niet bij elkaar in de klas en 
als alleen Maura’s klas mag, is het voortrekken.’

Zoë weet dat ze met die opmerking scoort. In het
begin dat Maura bij hen woonde, vond ze het niet
makkelijk dat ze ineens veel minder aandacht kreeg 
en dat alles om Maura leek te draaien. 

11
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Zoë wist toen nog niet wat voor een ellende haar
pleegzusje achter de rug had. Uiteindelijk hebben ze
besloten dat Zoë ook af en toe alleen met haar ouders
iets leuks onderneemt, bijvoorbeeld als Maura bij haar
eigen moeder op bezoek is. 
Toch is sindsdien het woord voortrekken een soort
bezwering geworden voor haar ouders. Maar Zoë is wel
zo slim om die toverspreuk niet té vaak in te zetten. 
Willem schrikt er ook deze keer weer van. ‘Je hebt
gelijk. Dat kunnen we niet hebben. Jullie vieren pleeg-
zusjesdag natuurlijk samen. Om hoeveel kinderen gaat
het?’
‘Bij mij zitten er met mezelf erbij drieëntwintig in de
klas,’ antwoordt Zoë. ‘En bij jou, Maura?’
‘Vijfentwintig.’
‘Mijn hemel, dat zijn bijna vijftig kinderen!’ zegt
Willem. Hij veegt over zijn voorhoofd alsof hij het er
nu al warm van krijgt. ‘En er zitten zeker ook jongens
bij? Van dat grut dat zich gedraagt als pofmais in een
pan zonder deksel?’
‘We beloven dat we geen oliebollengevecht zullen 
houden,’ zegt Zoë.
‘En taarten smijten is ook verboden,’ doet Maura er
nog een schepje bovenop.
‘Wat vindt mama ervan?’ vraagt Willem.
Zoë voelt dat het bijna mag. ‘Mama vindt het vast
goed.’
‘Nou ja,’ zegt Willem, ‘ik strijk over mijn suikerhart.
Het is goed, maar op één voorwaarde.’
Zoë en Maura kijken Willem vragend aan.

12
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‘Jullie moeten met een goed plan komen en zelf alle
voorbereidingen treffen.’
‘Tuurlijk!’ roepen Zoë en Maura en dan – flats – krijgt
Willem een zoen op elke wang. Tegelijk, van allebei
zijn meiden.

13
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Vingers ,  armen en halzen te  kor t

‘Staat alles nou klaar?’ vraagt Zoë. Ze heeft al twee
keer iets uit haar handen laten vallen en rent zenuw-
achtig door het restaurant heen en weer. Hoewel, 
restaurant? Staan er normaal vijftien tafels, nu is de
sfeervolle eetgelegenheid omgetoverd tot een grote
ambachtelijke keuken met vier lange tafels om aan te
werken. Aan één tafel worden straks de koude voor-
gerechten gemaakt, aan een andere tafel de warme.
Dan is er een werkplek voor de hoofdgerechten en 
een tafel voor de toetjes. 
Omdat natuurlijk iedereen het liefst toetjes wil maken,
moeten de kinderen elk een lootje trekken voor een
tafel. Die lootjes heeft Zoë in het kistje gedaan, waarin
anders de gelukswensen voor de gasten zitten. 
Willem loopt naar Zoë toe en slaat zijn armen om
haar heen. ‘Kom jij eens hier, krielkip zonder kop.’ 
Zoë laat haar hoofd even lekker tegen haar vaders
borst rusten. Ze staat wel een beetje krom. Dat komt
doordat haar vader zo’n dikke buik heeft. Het wordt
weer eens tijd voor zijn halfjaarlijkse dieet. 
‘Alles komt goed,’ sust Willem haar. ‘We hebben lijstjes
gemaakt en alles gecontroleerd. Kijk maar, overal staat
een streep door. Klaar, betekent dat. En zijn we iets
vergeten? Dan is het zo geregeld.’
Ook Maura komt naar Zoë toe. ‘Joh, het kookfeest is
perfect georganiseerd! De recepten liggen klaar. Er ligt

14

LL07-08Gr7MB1WaarIsYasmine  22-08-2007  12:10  Pagina 14



crêpepapier om koksmutsen te maken. Er zijn meer
dan genoeg keukenschorten. En om ingrediënten hoef
je je ook niet druk te maken.’
‘Ja, maar als ze ons menu nou niet lusten?’ zegt Zoë.
Ze is zomaar niet gerustgesteld dat alles echt goed
komt.
‘Zeg, zure augurk,’ zegt Willem, ‘we hebben overal
rekening mee gehouden. Met kinderen die kleurstof-,
gluten- of 
melkeiwitallergie hebben, met kinderen die geen 
varkensvlees mogen of geen suiker, met vegetariërs,
veganisten, stiekeme chocoladesnoepers, junkfoodver-
slaafden en zelfs met rasechte lekkerbekjes. Er is voor
iedereen wat wils.’
En dan eindelijk geeft Zoë zich over. ‘Goed, het feest
kan beginnen.’

Ze heeft dit amper gezegd of de eerste kinderen
komen tussen de rode velours gordijnen bij de voor-
deur door gepiept. Het zijn Sanne en Yasmine.
‘Hé, zijn jullie samen gekomen?’ vraagt Zoë. 
‘Toeval,’ zegt Sanne. Sanne is al jaren Zoë’s beste
vriendin. Zoë is blij dat Sanne er als eerste is.
Ze pakt het gelukskistje. ‘Jullie moeten eerst een lootje
trekken. Er staat op bij welke werkplek je ingedeeld
bent. Op de tafels staat op een bordje aangegeven
welke plek het is. Er liggen ook recepten.’
Sanne trekt de toetjestafel. ‘Yes!’ roept ze blij.
Yasmine trekt de warme voorgerechten. Ze glimlacht
verlegen en pakt iets uit haar jaszak. ‘Ik ben heel blij

15
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dat ik mag komen. Ik heb een cadeautje voor je. Het
komt uit Azerbeidzjan en ik heb het zelf daarvandaan
meegenomen.’
Nu is het Zoë die verlegen is. ‘We zijn niet jarig! We
vieren dat we een jaar pleegzusjes zijn.’ Ze maakt het
pakje open. Het is een miniatuurdoosje met een rolletje
papyrus erin.
Zoë haalt het papier uit het doosje. Er staan vreemde
tekens op. ‘Maar dat is Arabisch!’ zegt ze lachend. ‘Dat
kan ik niet lezen.’
‘Dat geeft niet,’ zegt Yasmine. ‘Het is een Perzische
kalender. Die heeft ook 365 dagen. Alleen valt nieuw-
jaarsdag op de eerste dag van de lente, 21 maart. Ik
dacht bij mezelf: Maura en jij hebben ook een soort
nieuwjaarsdag.’
‘Maar dat kan ik toch niet aannemen?!’
‘Natuurlijk wel,’ zegt Yasmine. ‘Bovendien is deze
kalender al zes jaar oud en klopt hij dus niet meer.’
Zoë geeft Yasmine een zoen. Ze heeft geen woorden
voor dit bijzondere cadeautje. Yasmine heeft het zelf
meegenomen, zei ze. Zoë weet niet precies hoe
Yasmine in Nederland terechtgekomen is, maar ze
weet wel dat Yasmine uit Azerbeidzjan gevlucht is met
haar vader. Véél kan ze dus nooit bij zich gehad hebben.
Over haar moeder heeft Yasmine nooit iets gezegd.

Sanne en Yasmine kijken hun ogen uit. 
‘Het is dat alle schilderijtjes, kastjes, flesjes, potjes,
beeldjes, spiegeltjes, bossen kruiden, nou ja, jullie hele
rariteitenkabinet er nog is,’ zegt Sanne, ‘anders had ik

16
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het hier niet herkend.’ 
Ze loopt langs de werktafels met alle benodigdheden
en gluurt snel even op de recepten bij de toetjestafel.
‘Jammie, crème brulée met pistachenootjes!’
Yasmine is stilletjes Sanne achternagelopen. Ze kijkt
een beetje schuw om zich heen, maar bij het woord
pistachenootjes lichten haar ogen even op.
‘Willen jullie wat drinken?’ vraagt Maura. ‘We hebben
aardbeien-frambozensap, mango-sinaasappelsap en
appel-perensap.’ Zoë schenkt wat voor Sanne in en
Maura neemt Yasmine onder haar hoede. Fijn, denkt
Zoë. Ze ziet ook wel dat Yasmine zich in het restaurant
niet meteen op haar gemak voelt, en wie snapt dat
beter dan Maura?

Vanaf dat moment stromen alle kinderen binnen. 
Zoë en Maura komen handen en voeten te kort, maar
gelukkig helpen mama en Willem mee. 
Wat een drukte en wat een gekakel! 
Niet alleen Yasmine heeft een cadeautje meegenomen.
Zoë en Maura komen ook vingers, armen en halzen te
kort, zo veel vriendschapsarmbandjes, kettinkjes en
ringetjes krijgen ze! Heel blij zijn ze met een pakje dat
mama hun overhandigt. Er zitten twee zelfgemaakte
tasjes in voor hun mobieltje. De moeder van Maura
heeft ze genaaid. Ze herkennen het kleine labeltje met
een naaimachientje erop en de letter S. Zoë kiest het
tasje dat van knalroze en oranje lapjes gemaakt is.
Maura krijgt er eentje met gouddraad en glittertjes.
‘Mama, heb jij mijn mama verteld dat we feest hebben?’
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vraagt Maura. Ze slikt even.
Mama knikt. ‘Lief van haar, dat ze deze verrassing
gemaakt heeft, hè? Ze zijn zo vrolijk! Daar zou ze
makkelijk een handeltje in kunnen beginnen.’
Zoë en Maura staan met hun tasjes te stralen alsof ze
zojuist de eerste prijs gewonnen hebben op het Junior
Songfestival.
Eerst krijgt iedereen wat te drinken. Met een plak
Udenhoutse broeder erbij, dat is een soort krentenslof
met spijs.
‘We wilden alles rondom het thema ‘zusjes’ doen,’ legt
Zoë uit, ‘maar we vonden dat een broeder ook kon.
Die is té lekker. Niemand kan die zo maken als
Willem, zelfs al wonen we niet in Udenhout.’
Na het smullen moeten er eerst koksmutsen geknutseld
worden en krijgt elk kind een sloof om, een soort
halve schort. Mama heeft die zelf genaaid van oude
lakens. 
En dan eindelijk kan het kook- en bakfestijn beginnen.
Zoë en Maura koken zelf niet mee, ze proberen samen
met mama en Willem alles in goede banen te leiden. 
De vragen vliegen door de lucht.
‘Wat betekent schuimig kloppen?’
‘Hoe moet dit fornuis aan?’
‘Wat is een zesteur?’ 
‘Is dit deeg zo goed genoeg gekneed?’
‘Ik vind het zo eng om die pompoen te schillen. Hij is
zo hard! Hoe doe je dat?’
Zoë helpt iedereen zo goed ze kan. Zenuwachtig is ze
helemaal niet meer. Het kookfeest is nu al geslaagd,

19
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zelfs als alle sauzen zouden schiften en de rest van de
gerechten zouden aanbranden. Ze ziet dat Yasmine klaar
is met het vullen van verse vijgen en jalapenopepers met
mascarpone. Yasmine kijkt met een schuin oog naar de
toetjestafel.
‘Ik zou graag pistachenootjes hakken,’ zegt ze. ‘Mag
dat?’
‘Tuurlijk,’ antwoordt Zoë. ‘Vind je die zo lekker?’
Yasmine knikt. ‘Ja, maar het is ook omdat het me aan
vroeger doet denken. Ik herinner me niet zo veel van
vroeger, maar mijn opa, de vader van mijn moeder,
vergeet ik nooit. Hij verkocht pistachenootjes. Bergen
en bergen had hij in zijn winkeltje. Ik kon me erachter
verstoppen.’
‘Is jouw moeder nog in Azerbeidzjan?’ vraagt Zoë
voorzichtig.
‘Misschien …’ In Yasmines ogen is angst te lezen. ‘Wij
weten het niet. We zijn elkaar kwijtgeraakt tijdens de
vlucht. Mijn moeder had mijn broertje Lutvi bij zich.’
Zoë slaat haar arm om Yasmines schouders. ‘Sjonge,
wat erg.’
‘We hebben elkaar nooit meer gezien,’ zegt Yasmine.
‘Nóóit meer?’ vraagt Zoë onthutst. Ze laat bijna de
schaal vijgen uit haar handen vallen. Gelukkig vangt
Yasmine die mee op. ‘Maar jullie hebben elkaar toch
wel gebeld of geschreven?’
Yasmine schudt haar hoofd. ‘Ik weet niet of ze nog
leven of dood zijn.’
Zoë’s hart staat even stil. Niet weten of je moeder en
broertje nog in leven zijn! Ze kan niets anders stamelen
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dan ‘Wat afschuwelijk voor je!’
Yasmines ogen worden rood. 
Tijd om er langer over te praten en er langer over na te
denken heeft Zoë niet. Haar hulp is ergens anders
nodig. Bij het saladebuffet is blijkbaar iemand met de
olie uitgeschoten. 

Na twee uur is iedereen klaar met hakken, kneden,
snijden, roeren, malen, pureren, koken, bakken en
braden. Het is tijd om het restaurant weer terug te
toveren in de oude staat met veel kleine tafeltjes. Eén
lange tafel blijft echter staan. Dat wordt het buffet en
daarop worden alle gerechten uitgestald.
Sommige kinderen dekken de tafels met kanten taart-
kleedjes als placemat. Anderen verdelen de borden, het
bestek en de glazen. Sanne snijdt plakjes citroen en
doet die samen met wat verse munt en ijsblokjes in
kannen water. Yasmine vouwt de servetten en mama
helpt mee de menukaartjes te schrijven. 
Als iedereen dan eindelijk aan tafel zit, opent Willem
zelf het buffet. ‘Mijn beste tumtummetjes, jullie heb-
ben geweldig gekookt! Wat fantastisch dat jullie met
ons dit feest willen vieren ter ere van Zoë en Maura,
de liefste dochters van de wereld.’
De meiden joelen. Die zijn het er duidelijk niet mee
eens. ‘Dat zegt mijn vader ook!’ roept Sanne. Ze stoot
Yasmine aan. ‘Die van jou toch zeker ook?’
Yasmine knikt, maar ze lijkt met haar gedachten ver
weg.
‘In elk geval nodig ik Zoë en Maura nu uit om het

LL07-08Gr7MB1WaarIsYasmine  22-08-2007  12:10  Pagina 21



buffet te openen,’ zegt Willem. ‘Ik geloof dat ik dat
tegen Zoë maar één keer hoef te zeggen …’
Achter Zoë en Maura staat in een paar tellen een lange
rij als een slinger door het restaurant heen. Iedereen
popelt om te proeven van al het heerlijks waar ze zelf
aan meegekookt hebben. 
Maura straalt. ‘Dit is het fijnste feest dat ik ooit heb
meegemaakt,’ zegt ze in Zoë’s oor. ‘Dat was een slim
plan van je.’ 

En als ze genoeg gegeten hebben, volgt er nog iets veel
lekkerders: toetjes! 
Willem en mama zetten alles klaar. Er is bavarois, ijs,
slagroom, chocoladesaus, fruitsalade, cake en crème
brulée. Maura mag met de brander het suikerlaagje
karamelliseren. Als Willem dan ook nog sterretjes 
aansteekt en het ijs flambeert met een drankje, kan
eigenlijk niemand meer geloven dat zij dat zelf allemaal
gefabriceerd hebben.

22
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Maar ze  wóónt  toch wel  ergens?

Als ze een week later een repetitie voor de musical heb-
ben in de grote hal van de school, blijkt Yasmine 
er niet te zijn. Zonder haar wordt het wel lastig voor
Zoë. In elk geval kunnen ze nu niet als Joli-Coeur en
Capi optreden. Remi moet het nu alleen met Capi doen.
In het boek van Hector Malot spelen nog wel twee hon-
den mee, maar die zijn uit de musical geschreven. En
juist Joli-Coeur is zo grappig. Alleen de scènes aan het
eind, als Joli-Coeur dood is, kan Zoë goed oefenen. De
vrolijke optredens moet ze maar even vergeten.
‘Is ze ziek, mees?’ vraagt Zoë.
‘Haar vader heeft niet gebeld,’ zegt meester Peter,
‘maar ze heeft vast een griepje.’
Ook al heeft Zoë geen tegenspeelster, het oefenen is
toch hartstikke leuk. 
Ze springt als een dolle hond op het podium en hapt
naar de broekspijpen van meester Peter. ‘Woef, woef.
Mees, ik ga de school vast zó erg missen.’
‘Af!’ roept de meester. ‘Zit!’
Zoë doet wat de meester zegt en houdt een pootje op.
‘Awoei, awoei,’ jankt ze.
‘Als je braaf bent, mag je volgend schooljaar zo vaak
terugkomen als je wilt. Maar ná schooltijd!’
‘Woef! Woef!’ Zoë weet zeker dat ze, net als de groep
acht vóór die van hen, vaak hallo zal komen zeggen
om wat te vertellen over haar nieuwe brugpieperbestaan. 
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Vier dagen later is Yasmine nog steeds ziek. De mees-
ter weet niet wat haar mankeert. 
Maar als Yasmine er na een week nog niet is, neemt
Zoë zich voor om na school op ziekenbezoek te gaan.
Zij zal dan een flesje zelfgeperst sap meenemen en
pistachenootjes. Zoë is het lieve cadeautje van Yasmine
echt niet vergeten. Kan ze fijn iets terugdoen. Ze zal
ook een leuk meidentijdschrift meenemen.
Als de bel gaat, stapt ze meteen op meester Peter af. 
‘Weet u waar Yasmine woont? Ik wil even op zieken-
bezoek gaan.’
Meester Peter kijkt haar rustig in de ogen. 
‘Hmm, Zoë, wat zal ik zeggen?’
‘Gewoon haar adres!’ reageert Zoë verbaasd.
De meester denkt even na en probeert Zoë in te
schatten.
‘Ik weet dat het gek klinkt, Zoë,’ zegt hij dan, ‘maar
wij hebben geen adres van Yasmine.’
‘Geen adres? Maar ze wóónt toch wel ergens?’
‘Ja, Zoë, ze woont zeker ergens, maar de school weet
niet waar.’
‘Waarom niet? Is dat dan niet verplicht?’
‘Tja, dat is een heel verhaal,’ zegt meester Peter.
‘Misschien vertel ik er binnenkort in de klas meer
over. Maar ik wil dat eerst overleggen met de directeur
en ik wil afwachten wat er aan de hand is.’
‘Aan de hand is? Waarom wonen ze op een geheim
adres? Lopen ze gevaar? Worden ze achtervolgd door
een bende of de maffia of zo? Wil ze daarom ook niet
dat ik bij haar kom oefenen?’ 
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De vragen buitelen over elkaar. Hier snapt Zoë hele-
maal niets van! Wat is er aan de hand? Is Yasmine wel
ziek? Er bekruipt haar een heel akelig, onheilspellend
gevoel.
De meester plukt een beetje aan zijn kin. Dan zet hij
zijn bril op, maar doet hem meteen daarna weer af. 
‘Er is niks met een bende of de maffia. Het is iets
anders. Het heeft ermee te maken dat Yasmine vluch-
telinge is en hier asiel heeft gevraagd.’
‘Dat wist ik wel, maar wat heeft dat ermee te maken?
Dan weet de school toch waar ze woont? Of lopen
Yasmine en haar vader toch gevaar?’
‘Nee, maar toch is het in dit geval beter dat het adres
geheim blijft.’
‘U moet het me uitleggen, eerder ga ik niet weg,’
dringt Zoë aan. Ze zet haar handen in haar zij. Wat
denkt meester Peter wel. Ze is geen kleuter!
Meester Peter kijkt haar aan alsof hij door haar ogen
heen in haar hersens wil kijken. ‘Nee, ik merk wel dat
jij niet zomaar genoegen neemt met een vaag ant-
woord.’
‘Klopt.’ Zoë voelt dat ze door de prikkeldraadversperring
van de meester begint heen te dringen. ‘Yasmine was
pas op het kookfeest van Maura en mij. Ik vond haar
hartstikke aardig. Dus ik wil graag op ziekenbezoek of
het in ieder geval begrijpen als er iets anders aan de
hand is.’
‘Ik weet niet waarom Yasmine niet op school is, Zoë,’
begint de meester. ‘Maar ik zal het je uitleggen. Het is
beter dat je het weet dan dat je onrust gaat zaaien. 
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Ik geloof wel dat je groot genoeg bent, maar kun je
dat ook voor je houden? Kun je een geheim bewaren?’
Zoë knikt. Een geheim. Er is vast iets ergs met
Yasmine gebeurd. 
‘Mag ik er wel met Maura over praten?’ vraagt Zoë.
‘Wij vertellen alles tegen elkaar en zij kan ook wel iets
voor zich houden.’

‘Goed.’ De meester zucht. Dan schraapt hij zijn keel.
‘Je moet weten dat Yasmine en haar vader uitgeproce-
deerd zijn. Dat is het probleem.’
‘Uitgeprocedeerd?’
‘Ja, sommige mensen vluchten uit hun land omdat ze
daar in groot gevaar zijn. Ze gaan naar een veilig land
zoals Nederland en vragen of ze daar mogen wonen.
Ze zijn dan asielzoeker.’
‘Dat kan toch zeker wel?’ vraagt Zoë.
‘Nee, jammer genoeg kan dat lang niet altijd. Alleen
degenen die echt kunnen aantonen dat ze gevaar lopen
als ze teruggaan naar hun geboorteland, mogen hier
blijven. Die krijgen de vluchtelingenstatus. Maar zo’n
proces duurt erg lang, jaren en jaren.’
‘En hoe zat dat dan met Yasmine en haar vader?’
Meester Peter is even stil. Hij kucht even. ‘Yasmine 
en haar vader hebben de vluchtelingenstatus niet
gekregen. Ook al heeft hun advocaat alle mogelijke
moeite gedaan. Uitgeprocedeerd betekent dat ze het
land moeten verlaten.’
‘Maar dat willen ze toch zeker niet! Yasmine woont al
zo lang hier!’
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‘Nee,’ zegt de meester, ‘dat willen ze zeker niet. De
school trouwens ook niet. En daarom zitten ze op een
geheim adres. Dat is zoiets als ondergedoken. Ze zijn
illegaal.’
Ondergedoken? Zoë denkt aan oorlog, aan gevaarlijke
dingen, maar in Nederland hoef je toch niet onderge-
doken te zitten?
‘De school zal zo snel mogelijk uitzoeken wat er aan
de hand is. We denken dat ze gewoon zijn verhuisd.
Ze hebben dat vast vergeten door te geven. Misschien
moesten ze met spoed naar een ander woonadres. 
Dat moeten mensen in hun situatie nog al eens. 
Maak je maar niet te veel zorgen. Yasmine en haar
vader worden gesteund en geholpen door een lief-
dadigheidsinstelling. Die zorgt voor woonruimte en
geeft geld voor het levensonderhoud. Ze zijn in goede
handen.’
Niet te veel zorgen maken? Hoe kan meester Peter dat
nu zeggen? Zoë maakt zich juist hartstikke veel zorgen!
Waarom wíst ze dit allemaal niet eerder? Zodra ze
zichzelf die vraag stelt, weet ze het antwoord. Het is
natuurlijk te gevaarlijk als veel mensen weten dat
Yasmine en haar vader illegaal in Nederland wonen.
De kans is groot dat iemand ze verraadt.
‘En wat gebeurt er als ze ontdekt worden?’ vraagt ze.
‘Tja, dan moeten ze alsnog het land verlaten. De rege-
ring is bij uitgeprocedeerde asielzoekers nou eenmaal
van oordeel dat het in hun eigen land weer veilig
genoeg is om te wonen.’
En als ze weggestuurd worden en het is toch niet veilig
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in Azerbeidzjan? vraagt Zoë zich af. Ze spreekt het niet
meer uit. Het lijkt alsof de meester het ook een moei-
lijk onderwerp vindt.

Ook al is Zoë erg bezorgd, toch voelt ze zich wel ver-
eerd dat meester Peter haar zomaar in vertrouwen
genomen heeft. Mag ze daar nu met niemand over
praten? Gelukkig wel met Maura! 
In gedachten verzonken pakt Zoë haar jas en loopt het
speelplein op. Dat is helemaal leeg, op één meisje met
lang donker haar na: Maura. Ze staat bij de poort
ongeduldig te tikken met haar voet. 
‘Wat ben je laat,’ moppert ze. ‘Ik was bijna gegaan.’
‘Sorry, ik kon het niet eerder tegen je zeggen, maar ik
moest gewoon even iets aan meester Peter vragen. Ik
wilde niet wachten tot morgen. Het is namelijk heel gek
dat Yasmine al meer dan een week niet op school is.’
‘Dan zal ze wel ziek zijn,’ concludeert Maura. 
Maar Zoë schudt haar hoofd. ‘Nee, het is iets anders.
Ik zal het je vertellen. Maar je moet beloven dat je het
niet verder vertelt.’
‘Promise.’
Als Zoë begint te vertellen en uitlegt dat Yasmine
waarschijnlijk verhuisd is, trekt Maura’s gezicht een
beetje wit weg. Zij weet zelf als geen ander hoe moei-
lijk het is om geen goed en veilig thuis te hebben. 
Maura’s moeder heeft een verstandelijke handicap.
Zolang Maura’s opa en oma en haar vader er waren,
ging dat allemaal nog best. Maar na de scheiding ging
het steeds moeilijker en moest Maura voor haar moeder
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zorgen, in plaats van andersom. Toen de problemen
zich opstapelden, is Maura in een pleeggezin geplaatst,
bij Zoë dus. Van haar vader hoort of ziet Maura nooit
meer iets sinds hij naar Venezuela vertrokken is.
‘Maar iemand moet toch weten waar Yasmine woont!’
zegt Maura. ‘Volgens mij was ze altijd lopend, dus ze
woont in de buurt.’
Maura hoeft niet verder te praten, Zoë weet precies
wat ze bedoelt. Dat heb je met nepzusjes.
Ze pakt haar mobiel en belt naar De Opera. Willem
neemt zelf op.
‘Is het goed dat Maura en ik buiten blijven spelen?’
vraagt ze. ‘Het is zulk lekker weer.’
‘Hebben jullie geen zin in een frisse komkommersand-
wich?’ is Willems reactie.
‘Nee, we voelen meer voor een zonnecocktail.’
‘Tiramisu! Jij wordt steeds bijdehanter.’
‘Zo vader, zo dochter!’
‘Ik geef me over,’ schalt Willem in Zoë’s oor. ‘Veel 
plezier! En pas goed op elkaar.’
Zoë hangt op en kijkt alsof ze zojuist de slag bij
Waterloo gewonnen heeft.
‘Hoe zullen we het aanpakken?’ vraagt Maura.
‘Je weet wat er gebeurt als je een steen in een vijver of
meertje gooit?’ antwoordt Zoë. ‘Zo gaan wij dat doen.
We wandelen gewoon in steeds grotere cirkels om de
school en vragen iedereen die we kennen of ze toeval-
lig weten waar Yasmine woont.’
‘O ja, dan zeggen we dat ze iets bij ons heeft laten 
liggen.’
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Zoë begint te lachen. ‘Ik laat praatjes verkopen gráág
aan jou over. Als jij volgend jaar de hoofdrol in de
afscheidsmusical niet krijgt, eet ik mijn schoenen op.’
‘Ik dacht dat je een betere smaak had. Eet smakelijk,
zou ik zeggen.’
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Alsof  ge luk zoeken 
een misdaad i s

De school ligt aan een riviertje, dat door de stad loopt.
Ze besluiten het water aan de westkant te volgen, eerst
in zuidelijke richting en daarna door de wijk terug in
noordelijke richting. De brug steken ze voorlopig nog
niet over.
Ze lopen over het talud langs het water. Er is een stuk
afgezet. Daar grazen wat schapen. 
‘Gek hoor, die schapen midden in de stad,’ merkt
Maura op.
‘Voor ons wel, maar als je uit Azerbeidzjan komt, zoals
Yasmine, dan zijn schapen doodnormaal.’
‘Hoe zou haar leven daar geweest zijn?’ vraagt Maura
zich hardop af. ‘Ze zal niet voor niets gevlucht zijn.
Het lijkt me heel verdrietig als je uit je land weg moet
omdat het te gevaarlijk is. Dan moet je ook je vrien-
den en vriendinnen achterlaten.’
Zoë knikt instemmend. ‘Ik snap ook niet waarom ze
hier alleen met haar vader is. Ik moet er steeds aan
denken. Zou haar moeder dood zijn?’
Zoë en Maura zijn er allebei stil van. 
‘Daar!’ wijst Zoë ineens naar twee jongens die een bal-
letje trappen. ‘Dat is Freek. Die andere jongen ken ik
niet. Jij?’
‘Zal wel een vriendje hier uit de buurt zijn, die op de
Montessorischool zit of zo.’
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De twee jongens kijken vreemd op als Zoë en Maura
dichterbij komen. Wat moeten die meiden, zie je ze
denken. Toch alsjeblieft niet voetballen! Of nog erger:
ze willen toch zeker geen verkering?
‘Weet jij heel toevallig waar Yasmine woont?’ vraagt
Zoë snel om die argwanende jongens voor te zijn.
‘Hoezo?’ vraagt Freek. ‘Als jullie vriendin van haar zijn,
weten jullie dat zelf wel. En anders wil ze misschien
niet eens dat jullie dat weten.’
‘Op ons kookfeest heeft Yasmine haar ringen afgedaan
voordat ze deeg ging kneden,’ verzint Maura ter plek-
ke. ‘Ze heeft die laten liggen. We nemen haar ringen
nu al een paar dagen lang mee naar school en willen ze
graag brengen. Ze is waarschijnlijk ziek.’
Wat een fantast is Maura toch. Als je haar zo hoort,
komt het nog niet in je op te twijfelen aan wat ze zegt.
En hoe ze je onschuldig aankijkt met haar donkere
ogen …
‘Nou, ik weet ook niet waar ze woont,’ zegt Freek. 
Hij laat de bal stuiteren en vangt hem op met zijn hak.
‘Ik weet alleen dat ze uit school nooit deze kant op
loopt, maar naar links gaat. Richting de brug dus.’

Zoë en Maura bedanken de jongens en lopen terug.
Niet door de wijk, maar via de kortste weg. Als ze
langs de school lopen, zien ze juist een frater in een
lange bruine pij naar binnen gaan. De fraters hebben
vlak bij de school hun klooster, al zie je daar eigenlijk
niets van door de hoge muur die om het kloosterter-
rein heen gebouwd is.
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‘Een frater?’ zegt Maura. ‘Wat doet die nu op school?’
De meiden lopen verder langs het water, langs de brug
en komen bij een grote drukke weg naar de oude 
binnenstad.
Zoë staat stil en kijkt om zich heen naar alle grote
kantoorpanden en winkels langs de straat. ‘Ik zou 
niet weten waar Yasmine zou kunnen wonen. In een
makelaarskantoor of een uitzendbureau zeker?’
Maura wijst naar een prachtig herenhuis. ‘Dat is een
woonhuis.’
‘Ja, duh. Daar wonen miljonairs. Geen vluchtelingen
die ergens illegaal opgevangen worden.’
‘Zullen we maar gewoon oversteken?’ stelt Maura voor.
‘De wijk aan de overkant is niet zo deftig.’
Oversteken valt niet mee. Het verkeer rijdt behoorlijk
hard over de tweebaansweg en niemand is van plan
even voor hen te stoppen. Elkaar vastgrijpend en 
giechelend rennen de meiden naar de vluchtheuvel 
halverwege. 

Even later slenteren ze door de straten van een romme-
lig wijkje. De huizen zien er vervallen uit. De verf is
van de raamkozijnen en deuren afgebladderd. Op de
stoep spelen wat kleuters. Zoë en Maura kennen de
kinderen niet. Ze zitten vast op De Schakel, daar zit-
ten veel zwarte kinderen. 
Ze lopen langs een openstaande deur. Zoë gluurt naar
binnen en ziet een pakhuis vol spullen. Ook Maura is
nieuwsgierig. 
Tweedehands goederen graag afleveren bij de balie. 
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‘Dit is een soort rommelmarkt!’ roept Zoë. Als ze íéts
leuk vindt, is het wel vlooienmarkten afstruinen.
Samen met haar moeder heeft ze de meest bijzondere
schatten voor hun restaurant bij elkaar gesprokkeld. 
Ze trekt Maura aan haar mouw. ‘Kom op, snuffelen!’
De meiden lopen eerst door een smalle gang en komen
dan in een ruimte waarin meubels en alle mogelijke
huishoudelijke apparaten staan, van wasmachines en
koelkasten tot koffiezetapparaten en oude televisies.
Aan rekken hangt kleding. 
‘Mogen wij hier gewoon rondkijken?’ vraagt Maura
aan een oudere mevrouw achter de balie.
‘Jazeker,’ zegt die. ‘Zoeken jullie iets bepaalds?’
‘Nou, eh, nee,’ antwoordt Zoë.
‘Juist wel,’ zegt Maura uitgekookt. ‘Wij zoeken potjes
en flesjes, leuke schilderijtjes en gekke beeldjes, mooi
servies en alles wat maar schittert en blinkt voor de
sier.’
‘Zo, zo, dat is nogal wat,’ zegt de dame. ‘En waarvoor
hebben jullie dat nodig? Als ik dat weet, kan ik jullie
misschien beter helpen.’
‘Wij zijn van De Opera,’ zegt Maura met trots in haar
stem. ‘Kent u ons restaurant?’
De dame slaat haar handen in elkaar en begint te
glunderen. ‘Toevallig heb ik er één keer gegeten. Dat
was toen mijn broer zestig werd. Hij nam ons mee uit
eten. Wat een smulfeest! Wat een geweldig lekker eten!
En zo’n chique tent. Dat is normaal voor mij te duur.
Maar ja, mijn broer is manager, dus ja, dan snap je het
wel. Die maakt van alles wat hij aanraakt geld.’ Ze is
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er klaarblijkelijk helemaal van onder de indruk dat
Zoë en Maura bij dat superrestaurant horen. 
‘En jullie zoeken dus hier spullen voor de inrichting?’
Zoë en Maura knikken.
‘Kom maar mee,’ zegt de dame. Ze krijgt de smaak te
pakken en loodst de meisjes langs alle rekken, kasten
en uitstallingen. 
‘Kijk, wat vinden jullie van deze vazen?’
‘Hmm,’ zegt Zoë. 
‘Misschien houden jullie van deze droogbloemboeketten?’
‘Hmm,’ zegt Zoë.
‘Maar brooddeegfiguurtjes lijken me nou net iets voor
jullie!’
‘Hmm,’ zeggen Zoë en Maura.
‘En hier hebben we de asbakken.’
‘Ons restaurant is rookvrij,’ zegt Maura. 
‘Ja, steeds minder mensen roken,’ zegt de dame. 
‘Ik denk dat er hier daarom zoveel asbakken staan.
Iedereen brengt ze naar onze kringloopwinkel, maar
niemand heeft er belangstelling voor.’
‘Hebt u niks van kristal of zilver?’ vraagt Maura.
Net als de dame nee schudt, komt er een nieuwe klant
binnen, een man met kort stekeltjeshaar van een jaar
of vijftig. De dame loopt naar hem toe.
Gelukkig, denkt Zoë, wij hebben toch een andere
smaak dan die mevrouw.

Veel bijzonders staat er niet. Zoë wil al bijna weggaan,
als Maura haar op een paar kanten handschoenen wijst.
‘Als we die nou eens inlijsten? Dat schilderijtje daar
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ziet eruit om schele hoofdpijn van te krijgen, maar de
lijst is wel gaaf.’
‘Je hebt gelijk,’ zegt Zoë. ‘Hoe jij die dingen altijd ziet,
dat vind ik zo knap.’
Ze pakken de spullen en lopen tussen de rekken kleding
door naar de balie.
Ineens houdt Maura Zoë tegen. Ssst, doet ze met haar
vinger op haar lippen.
Zoë is stil en luistert naar wat er aan de balie besproken
wordt.
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‘Er is weer een nieuw gezin bij de fraters,’ zegt de
man. ‘We hebben vooral kleding nodig. Het gaat om
een jongetje van drie en een meisje van vijf. Ze hebben
niet meer dan de kleren die ze aanhadden.’
‘Dat zal wel lukken,’ zegt de dame. ‘Gisteren hebben
we toevallig weer een lading binnen gekregen. Zal ik
voor u zoeken?’
Zoë trekt Maura mee. Ze mogen nu niet opvallen,
want ze wil nog meer horen. Ze sluipen weg richting
de banken en stoelen.
‘Het is een moeder uit Somalië met haar kinderen,’
gaat de man verder. ‘Waar moet het toch heen met de
wereld? Deze mensen kunnen geen kant op. De moe-
der is verstoten en mishandeld en de vader vermoord.
De kinderen staan doodsangsten uit alleen al bij de
gedachte terug te moeten.’
Zoë schrikt van wat ze hoort. Je vader zal maar ver-
moord zijn. Ze kan het zich gewoon niet voorstellen.
‘Wat ik het ergste vind,’ zegt de dame, ‘is dat ze vluch-
telingen gelukszoekers noemen, alsof geluk zoeken een
misdaad is. We willen toch allemaal gelukkig worden?’
‘Ik neem deze puzzel ook mee,’ zegt de man. ‘Die is
wel geschikt voor dat meisje.’
Zoë heeft genoeg gehoord. De fraters vangen vluchte-
lingen op. Misschien Yasmine en haar vader ook wel!
De dame vindt het niet nodig dat ze afrekenen. ‘Deze
handschoenen en dit schilderijtje zijn gratis. Op één
voorwaarde. Jullie moeten het wel echt ophangen in
het restaurant!’
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‘Terug naar het klooster,’ zeggen Zoë en Maura tege-
lijk. Snel lopen ze de straat uit en steken even later de
drukke weg weer over.
‘Hoe komen we dat klooster binnen?’ vraagt Zoë.
Maura lacht. ‘Laat dat maar aan mij over.’
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Spreken i s  z i lver,  
zwi jgen i s  goud

Ze staan voor de grote poort van het klooster. Gek
genoeg staat de poort naar de hal open. De deur daar-
achter is wel op slot.
Maura belt aan. Het duurt heel lang, maar eindelijk
zegt een krakende stem via de intercom: ‘Ja, hallo, wie
is daar?’
‘Wij zijn Maura en Zoë,’ zegt Maura. ‘Ik moet op
school een spreekbeurt over kruiden houden. Hebben
jullie hier toevallig een kruidentuin? En mogen wij
even een kijkje nemen?’
‘Hebben jullie een afspraak?’ klinkt de stem weer.
‘Nee, dat niet.’
‘Ik zal even vragen aan frater kok of hij tijd voor jullie
heeft. Hij is nogal eens in de kruidentuin te vinden. Ik
kom er zo aan.’
Aan de muur in de hal hangt een herdenkingsplaquet-
te. Met innige dankbaarheid denken wij terug aan uw
gastvrijheid, toen wij in 1944-1945 mochten schuilen in
de kelders van dit klooster.
De fraters vangen dus al langer radeloze mensen op,
denkt Zoë. 

De deur gaat open. Daarachter staan twee oude man-
nen met een lange bruine pij aan. Om hun middel is
een wit koord geknoopt. Dat wil zeggen, waar bij de
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een vroeger misschien zijn middel heeft gezeten …
Dat zal wel de kok zijn, denkt Zoë. In gedachten ziet
ze Willem voor zich.
Ze heeft het mis.
‘Ik ben frater Salvis,’ stelt de dikke frater zich voor. 
‘Frater Schelvis?’ vraagt Zoë verbijsterd. De fraters
schieten in de lach. ‘Nee, Sálvis, dat is andere vis.
Schelvis hoort thuis bij de afdeling van deze spriet, 
frater Antonius. Wij noemen hem frater kok.’
‘Deze spriet’ is inderdaad een magere man. Die vindt
zijn eigen eten blijkbaar niet zo lekker als de dikke 
frater. 
‘Dus jullie wilden graag de kruidentuin zien?’ vraagt
frater kok.
‘Ja, graag,’ antwoordt Maura. 
‘Nou, dat is leuk, meisjes die belangstelling voor de
kloostertuin hebben.’ De frater laat ze binnen en sluit
de zware deur achter hen met een grote sleutel.
Ze volgen de frater door een korte gang en zien dan
door de ruiten de vierkante tuin al liggen. Eromheen 
is een soort omgang. In gedachten ziet Zoë de fraters
hier al lopen met hun gebedenboeken.
‘Wat is het hier mooi,’ zegt Maura.
‘En zo stil,’ zegt Zoë. ‘Het lijkt wel een andere wereld.’
De frater knikt met zijn hoofd en schuifelt verder.
Echt jong is hij niet meer, ziet Zoë. Als ze de tweede
hoek om zijn, opent de frater een deur naar de tuin. 
In het midden staat een heiligenbeeld op een sokkel.
De kruidenperkjes eromheen zijn omzoomd met keurig
gesnoeide buxushaagjes. Daartussen zijn grindpaadjes.
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‘Aan de achterkant van het klooster is de groentetuin,’
vertelt de frater. ‘Die zal ik jullie straks ook laten zien.’

Maura pakt een pen en een kladblok uit haar rugzak.
‘Wilt u mij iets over de kruiden vertellen, alstublieft?’
vraagt ze. De frater lijkt ineens op een kleuter die zijn
blokkentoren mag laten zien. Dat was dus een over-
bodige vraag.
‘We hebben aparte vakken voor de tuinkruiden en
voor de geneeskrachtige kruiden. Die kruiden staan 
er nu vooral voor de sier en uit nostalgie, maar vroe-
ger bereidden de fraters zelf hun kruidenzalfjes en -
drankjes.’
‘Dit zijn zeker de keukenkruiden?’ vraagt Maura.
Meteen wijst ze een paar planten aan. ‘Dat is rozema-
rijn, dat is tijm, dat is majoraan, dat is bieslook en dat
is salie.’
‘Knap van jou!’ zegt de frater prijzend. ‘Kán ik jou nog
wel iets leren?’
‘Wij hebben een restaurant,’ zegt Maura trots. ‘Mijn
vader gebruikt veel kruiden. Ook dille, koriander,
peterselie, borage, basilicum en munt.’
‘Tja, daarvoor is het nog net een beetje te vroeg in 
het jaar.’
‘Weet ik.’ Maura knikt.
‘Welk restaurant is van jullie?’
‘De Opera,’ mengt Zoë zich in het gesprek. Het is 
toevallig wel van háár ouders!
‘Olala,’ reageert de frater. Hij glundert ervan. ‘Dát 
restaurant ken ik wel. Niet dat ik er ooit gegeten heb.
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Wij hebben de gelofte van armoede afgelegd. Wij
leven sober en dienstbaar aan de mensen.’
‘Hebt u daarom ook sandalen aan en die pij?’ vraagt
Zoë. Ze vraagt zich stiekem wel af hoe de andere frater
aan zijn dikke buik komt, als fraters zo sober leven.
‘Goed gezien.’
‘Maar hoe kent u ons restaurant dan?’ vraagt Maura.
De frater lacht. ‘Ik ben frater kok, weet je nog? Koken
is mijn vak, net als dat van jullie vader. Het zal een half
jaar geleden zijn, dat ik een keer de stoute sandalen heb
aangetrokken om kennis te maken met jullie vader.’
‘Wat leuk!’ roept Zoë. ‘Dus u kent mijn vader?’
‘Inderdaad. En ik kan wel zeggen dat ik in korte tijd
veel kooktechnieken van hem geleerd heb. En vooral
uitmuntende tips heb gekregen om nog steeds sober te
koken met eenvoudige ingrediënten, maar ondertussen
wel uitgelezen en onovertroffen van smaak. Zoals de
natuur het bedoeld heeft, denk ik dan. Zo, zo, en jul-
lie zijn zijn dochters?’
‘Ik ben geen echte dochter,’ zegt Maura. ‘Ik ben een
pleegkind.’
‘Wat fijn, jij bent dus in een veilig, warm opvanggezin
terechtgekomen,’ mompelt de frater. Hij kijkt over zijn
schouder en lijkt plotseling weg te willen uit de krui-
dentuin. ‘Kom, ik zal jullie meenemen naar de groen-
tetuin. Die vinden jullie ook vast interessant. We heb-
ben nog ouderwetse groenten, zoals pastinaak, pom-
poen en aardpeer.’
Waarschijnlijk wilde de frater juist niet dat Zoë en
Maura het zagen, maar door zijn eigen geschrokken
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blik verraadde hij het. 
In de galerij bóven de omgang staan twee kinderen toe
te kijken. Zouden ze Somalisch zijn?
‘Wonen er ook kinderen in het klooster?’ vraagt Zoë. 
De frater geeft niet onmiddellijk antwoord. Duidelijk,
denkt Zoë, ze hadden die kinderen niet mogen zien. 
‘Nee, nee,’ stottert hij een beetje. ‘Alleen hebben we
hier af en toe gasten.’
Hij duwt de meisjes voor zich uit door een soort bij-
keuken. De tuin waar ze nu in uitkomen, maakt een
rommelige indruk. Er staan enorme oude bomen,
bankjes met mos, beelden en planten, die precies
groeien zoals ze dat zelf willen. Wat een superspeel-
plaats! denkt Zoë, maar ze snapt dat dan de rust van
de fraters voorgoed verdwenen zou zijn. 
Of mogen die Somalische kinderen hier soms lekker
ravotten?

‘Iek, een kerkhof.’ Maura wijst naar rechts.
‘Niks iek,’ zegt de frater. ‘Daar liggen al onze broeders.
Veilig bij elkaar, veilig bij ons en veilig in de hemel.’
‘Ik ben toch liever op een andere manier veilig,’ ver-
zucht Zoë. Ze twijfelt nog steeds of ze wel of niet over
Yasmine zal beginnen. Misschien heeft frater kok dan
wel door dat het bezoek aan de kruidentuin een
smoesje was. En liegen in een klooster …
Maar als ze het niet doet, zijn ze hier voor niets naar-
toe gegaan. 
Ze waagt het er op. Ze moet weten waar Yasmine
gebleven is. 
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‘Frater, ik heb een vraag.’ 
De frater trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Ja?’
‘Kent u Yasmine? Woont zij hier soms ook?’
‘Yasmine?’ De frater reageert alsof hij door een wesp
gestoken is. ‘Wat weten jullie daarvan?’
‘Yasmine zit bij mij in de klas,’ zegt Zoë, ‘maar ze is
nu al een paar dagen ziek. Ik wilde bij haar op zieken-
bezoek. Maar nu vermoeden we dat ze verhuisd is.
Kent u Yasmine en weet u wat er gebeurd is? Ze heeft
namelijk geen bericht achtergelaten.’
‘Meisjes,’ zegt de frater ernstig, ‘ik kan er nu niet veel
over zeggen, maar frater Aloysius is vandaag naar jullie
school gegaan. De meester vertelt jullie er morgen
meer over. Kunnen jullie nog wat geduld hebben? Ik
mag niet op de zaken vooruitlopen. Dat zou verkeerd
zijn.’
Zoë en Maura knikken.
‘Jullie hebben daarnet zeker die kinderen gezien?’
vraagt de frater.
Zoë en Maura knikken weer.
‘Hopelijk kunnen jullie net doen alsof je ze niet gezien
hebt.’
Voor de derde keer knikken de meiden.
‘Het klinkt misschien raar uit de mond van een god-
vruchtig man, maar soms is een leugentje om bestwil
nodig. Uit veiligheidsoverwegingen. En omdat … nou
ja, een mens moet altijd het goede en juiste doen, ook
al druist dat soms wel eens tegen de wet in.’
Dan geeft de frater de meiden een knipoog. ‘Maar vol-
gens mij weten jullie al alles van leugentjes om bestwil
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en smoesjes. Want ik heb Maura helemaal niks zien
opschrijven voor haar spreekbeurt.’
Zoë en Maura krijgen een kleur.
‘Sorry,’ zegt Zoë. ‘We maken ons alleen echt zorgen
om Yasmine.’
‘Dat weet ik,’ zegt de frater, ‘en dat is heel mooi van
jullie.’
Als de frater de meiden uitlaat, drukt hij ze nog een
keer op het hart: ‘Mondje toe, hè? Spreken is zilver,
zwijgen is goud.’
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Daan i s  een hal luc inerende 
paddenstoe l

Meester Peter staat wat afwachtend voor de klas tot
iedereen zit. 
Yasmine zit niet op haar plaats. 
Zoë verwacht ook niet meer dat ze terugkomt.
Yasmine heeft natuurlijk al die tijd dat ze hier op
school zat bij de fraters gewoond en nu zijn ze ver-
huisd. Zou iemand haar en haar vader verraden heb-
ben? Iemand die niet van buitenlanders houdt? Eén
ding weet Zoë zeker: nóóit zal zij de kinderen verraden
die nu bij de fraters wonen. Hun geheim is veilig bij
haar.
Meester Peter klapt in zijn handen. Het gejoel en
geklets verstomt. 
‘Jullie hebben allemaal gemerkt dat Yasmine al een
tijdje afwezig is.’
Iedereen luistert aandachtig.
‘Yasmine zal ook niet meer terugkomen bij ons in de
klas.’
Iedereen lijkt zijn adem in te houden, zo schrikken ze
van die mededeling. Kinderen kijken elkaar aan.
‘Hè?’ klinkt er van verschillende kanten. Verbaasde
gezichten en open monden alom. De meester maakt
een sussend gebaar.
‘Yasmine is zes jaar geleden met haar vader, moeder en
broertje uit Azerbeidzjan gevlucht,’ gaat hij verder.
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‘Dat weten jullie. Yasmine’s vader had zijn mening
gegeven over de politiek en dat mag daar niet zomaar.
Hij werd gezocht en de kans was groot dat hij gevan-
gengenomen zou worden.’
‘Gevangengenomen?’ vraagt iemand.
‘Ja, en misschien wel erger ook. Maar er is meer. De
moeder en het broertje van Yasmine vluchtten om vei-
ligheidsredenen langs een andere route. Yasmine heeft
nooit meer iets van ze gehoord.’
‘Wat erg!’ roepen enkele kinderen. Sanne begint te
huilen. Zoë slaat haar arm om haar heen.
‘Yasmine en haar vader hebben hier asiel aangevraagd.
Dat heeft nogal lang geduurd, want Yasmine is nu elf
en woont al in Nederland vanaf haar vijfde. Ze weet
amper iets van haar geboorteland.’
‘Je hóórt niet eens aan haar dat ze uit een ander land
komt,’ zegt Sanne.
‘Toch moet ik jullie iets naars vertellen. Yasmine en
haar vader hebben ondanks al hun ellende geen ver-
blijfsvergunning gekregen. Onze regering vindt dat het
voor hen veilig genoeg is in Azerbeidzjan. Daarom
moeten ze ons land verlaten. Vorige week zijn ze door
de vreemdelingenpolitie naar een uitzetcentrum
gebracht.’
‘Wat is een uitzetcentrum?’ vraagt Zoë. Het woord
alleen al bezorgt haar koude rillingen.
‘Uitgeprocedeerde asielzoekers blijven daar totdat ze
hun terugkeer geregeld hebben. Ze hebben daar vier
weken de tijd voor. Hebben ze dan niks geregeld, dan
worden ze op de trein of het vliegtuig gezet.’
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‘Waarom mogen ze niet gewoon thuis hun terugkeer
regelen?’ vraagt Jochem. 
‘Omdat ze daar onder toezicht zijn. Ze mogen en 
kunnen niet weg.’
‘Een gevangenis dus!’ roept Zoë. ‘Dan moet hij in elk
land naar de gevangenis.’
Iedereen in de klas zit met boze of verschrikte ogen 
te kijken. Ze kunnen niet geloven wat ze te horen 
krijgen.
‘Ja, dat is heel triest,’ beaamt meester Peter. ‘Je zou 
het een gevangenis kunnen noemen, alleen hebben 
de mensen in vreemdelingenbewaring geen misdrijf
begaan. Ze waren alleen op zoek naar veiligheid.’
‘En geluk,’ zegt Jochem.
‘En geluk,’ zegt de meester, ‘net als ieder ander.’
Twee andere meisjes beginnen te huilen.
‘Maar kinderen mogen toch niet in de gevangenis
opgesloten worden!’ roept Zoë. ‘Kijk maar op onze
poster van Unicef over de rechten van het kind.’ Ze is
zó verontwaardigd dat ze er bijna in stikt. Yasmine is
niet verhuisd. Ze is opgepakt!
Sanne helpt haar en leest een paar punten van de poster
voor: ‘Alle kinderen hebben recht op onderwijs, recht
om te spelen, recht op extra zorg, ook als je een vluch-
telingenkind bent.’
‘Ja, hoe kan dat?’ vraagt Jochem. ‘Als je gevaar loopt,
mag je vluchten. En nu zit Yasmine toch in een soort
gevangenis.’
‘Het is heel krom,’ zegt de meester, ‘maar de regering
zegt, dat alleen de ouders hoeven vast te zitten. De
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kinderen kunnen worden opgevangen buiten het uit-
zetcentrum.’
‘Zonder ouders dus?’ stelt Jochem vast.
De meester knikt bevestigend. ‘De overheid doet net
alsof kinderen daar vrijwillig zitten, maar die kinderen
durven hun ouders niet te verlaten. Ze hebben te veel
meegemaakt en zijn bang dat hun ouders straks ineens
het land uitgezet worden en dat ze ze voorgoed kwijt
zijn.’
Zoë rilt van de gedachte aan Yasmine. Wat zielig! Is ze
haar moeder en broertje al kwijt en dan zou ze ook
nog eens afscheid moeten nemen van haar vader. Dat
doet ze dus nóóit!
‘Ik snap dat dit vreselijk nieuws is voor jullie,’ zegt de
meester. ‘Voor de school is het trouwens ook een enor-
me schok. We weten nog niet waar Yasmine en haar
vader verblijven. Maar dat komt vast. We zullen van-
ochtend tekeningen maken voor Yasmine en wie wil
mag een brief schrijven. Zodra we weten waar ze is,
zullen we alles naar haar opsturen. Het zal haar steunen
als ze weet dat ze zo veel vrienden en vriendinnen
heeft, die met haar meeleven.’

De hele dag op school blijven Zoë een paar woorden
bij van wat de meester heeft gezegd. ‘Alleen de ouders
komen vast te zitten. De kinderen kunnen buiten het
uitzetcentrum worden opgevangen.’ 
Op school zint Zoë de hele dag op een plan om te
proberen de ellendige situatie van Yasmine te verande-
ren. Opgesloten in een gevangenis! In Nederland! 
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Dat kunnen ze toch zomaar niet accepteren.
Zouden ze geen actie kunnen voeren, zodat Yasmine
en haar vader toch mogen blijven? Dan halen ze de
krant en het Jeugdjournaal erbij. Misschien kunnen ze
demonstreren of handtekeningen ophalen? Zoë’s hart
begint sneller te kloppen. Wat zou het fijn zijn als ze
iets kon dóén. Ze moet hier eens goed over nadenken.
Haar gedachten dwalen af naar gisteren. Hoe ze op
ziekenbezoek wilde en uiteindelijk bij de fraters
terechtkwam. Meteen krijgt ze weer een idee. Zouden
ze niet bij Yasmine op bezoek mogen gaan? Misschien
weten de fraters wel waar ze vastgehouden worden? In
gewone gevangenissen mogen mensen toch ook bezoek
ontvangen?
Maar één vraag komt steeds terug, als een vastgelopen
cd: zou Yasmine niet zo lang bij hen kunnen wonen?
Zou Yasmine dat aandurven?

Als Zoë en Maura thuiskomen, is de chaos in het 
restaurant erger dan ooit op dit tijdstip. Mama helpt
mee in de keuken en zelfs Karin is er al. Die komt
normaal pas tegen zessen. Zij dekt de tafels en zet
bloemstukjes neer. Iets dat mama anders altijd doet.
Willem loopt driftig heen en weer om de bestelling 
op te ruimen in de koeling.
‘Is hier een ramp gebeurd?’ vraagt Zoë. ‘Wat doen 
jullie paniekerig.’
‘Het is Daan in zijn bol geslagen!’ roept Willem. 
‘Hij is veranderd in een hallucinerende paddenstoel.’
‘Wàt?’ zegt Zoë. Meestal kan ze haar vaders bloemrijke
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taal wel volgen, maar deze keer snapt ze er niks van.
‘Hij is verliefd!’ roept Willem uit. ‘En kan niet komen
werken omdat hij zijn aandacht niet bij het koken kan
houden. Zegt hij. Hij is bang dat hij chocolade door de
bouillabaisse doet en paling door de vruchtensoepjes
met sorbetijs. Zegt hij.’
‘Misschien levert dat wel verrassende combinaties op,’
probeert Zoë haar vader te kalmeren. Tevergeefs, want
hij haalt zijn hand open aan een scherp randje van een
krat en jammert alleen maar harder. 
Zoë pakt snel een pleister en doet die op het wondje.
Ze knipoogt naar Maura en zegt tegen Willem: ‘Ook
nog een kusje?’
Het grapje dringt amper tot hem door. Hij gaat verder
met zijn klaagzang. ‘Tot overmaat van ramp komt er
vanavond een groot gezelschap eten en zit Thijs vast in
een file. En het ziet er niet naar uit dat hij hier snel zal
zijn. Ik zit dus zonder koks!’
‘Willem!’ zegt Maura ferm en krachtiger dan je van
dat tere poppetje zou verwachten. ‘Rustig nou eens. 
Je hebt mij toch? Zeg maar wat ik moet doen.’
Willem staakt zijn gejeremieer zo plotseling, dat het is
alsof je de televisie uitzet.
‘Och ja, mijn keukenprinsesje! Hoe kon ik jou verge-
ten? Jij bent zo handig.’ Willem haalt diep adem. 
‘Wil je mij helpen?’
Maura knikt en zegt: ‘Natúúrlijk wil ik helpen. Wat
denk je, je hebt niet voor niets een pleegdochter! Is zij
ook nog eens ergens goed voor.’
‘Ho, ho, wij houden van je, gewoon om wie je bent.
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Knoop je dat goed in je oren? Daar hoef jij helemaal
niks extra’s voor te doen.’
‘Maar het mag toch wel?’
‘Ja, natúúrlijk!’
‘Ik help ook mee, hoor, Willem,’ zegt Zoë. ‘Maak je
nou maar niet dik.’
Willem tovert gelukkig alweer een lachje tevoorschijn.
‘Klopt, ik hoef me niet dik te maken. Ik bén het al!’

Even later is Maura bezig met het ontbenen van de
eenden, zodat ze daarna gevuld kunnen worden.
Maura is daar heel handig in. Zoë kijkt even toe, als
Willem nog een keertje uitlegt hoe het moet.
‘Trek het nekvel van de eend naar onderen tot je het
vorkbeen ziet. Snijd het voorzichtig los, maar pas op
dat je het vel van de eend heel laat. De kunst is om
alle botjes zo te verwijderen, dat het vel intact blijft.’
Stap voor stap laat Willem zien hoe ze de pezen van 
de vlerken moet doorsnijden, de sleutelbenen moet
afbreken en verwijderen en ten slotte het karkas kan
weghalen. 
Het wordt Zoë teveel. Ze is best nieuwsgierig, maar
deze anatomieles wil ze verder graag missen. Zij eet
vaak vegetarisch, omdat ze altijd aan dode dieren moet
denken als ze vlees eet. Maar Maura blijft onder dit
snij- en plukwerk in een dode eend heel koelbloedig.
Ze doet precies na wat Willem voordoet en met een
handigheid die menig leerling-kok jaloers zou maken.
In het afgelopen jaar heeft Maura weleens vaker mee-
geholpen en dat is te merken.
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Zoë gaat haar moeder helpen met het wassen en snij-
den van groenten, kruiden en fruit. Intussen vertelt ze
alles over Yasmine en bekent zelfs dat ze bij de fraters
zijn geweest. Voor je eigen moeder hoef je toch geen
geheimen te hebben?
Moeder is er behoorlijk van onder de indruk. ‘Och, en
het is nog wel zo’n schatje,’ zegt ze. ‘Je merkt het niet
eens dat ze uit Azerbeidzjan komt. Haar Nederlands is
zo perfect!’
‘En nu zit Yasmine dus in een soort gevangenis. We
weten niet eens wáár!’ besluit Zoë. ‘Het is zó vals!’
‘In Nederland?!’ roept mama uit. Ze pakt een handvol
schoongeborstelde wortels. ‘En wij maar zeggen dat we
zo’n tolerant en gastvrij land zijn. Niet dus. Ik schaam
me ervoor dat ik in dit land woon.’ Hakketakketak
flitst mama’s mes door de wortels. Er blijven keurige
plakjes achter.
‘Maar kunnen wij nu helemaal niks doen voor
Yasmine?’ eindigt Zoë haar verslag. ‘Wij zijn toch een
pleeggezin? Een kind meer of minder maakt niks uit.
Maura en ik gaan anders wel samen op mijn kamer zo
lang.’
‘Lieverdje, we weten niet eens waar Yasmine nu is en al
wisten we het, ze zal in zo’n situatie beslist bij haar
vader willen blijven.’ 
Daar heeft mama gelijk in. Ze zijn er allebei stil van en
concentreren zich op hun taak. Zoë schilt asperges en
mama hakt kruiden. Nu is ze met koriander bezig, zo
te ruiken. Dat is nodig voor de koriandersoep.
Héérlijk vindt Zoë die pikante soep met courgette en
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Mexicaanse jalapeno’s en een kloddertje zure room.
Maar ja, wat vindt zij nou níét om van te smullen? 
Als zij zelf in het restaurant zou werken, kreeg ze vast
net zo’n dikke buik als haar vader.

Zoë is net klaar met het krat asperges - de schillen
heeft ze netjes apart gehouden voor een geurige bouil-
lon - als Karin aan komt lopen met de telefoon. Die
staat altijd doorgeschakeld naar het restaurant als er
boven niemand thuis is.
‘Voor jou, Zoë.’
Zoë wast haar handen en droogt ze aan haar sloof af.
‘Wie is het?’
‘Ik kon haar naam niet goed verstaan. Jasmijn of zo?’
Mama en Zoë kijken elkaar aan. Yasmine! Zoë rukt de
telefoon bijna uit Karins hand.
‘Yasmine?’ vraagt ze.
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Hij  past  je  prec ies

‘Is het nog ver?’ vraagt Zoë al voor de vierde keer. Ze
is samen met haar vader en moeder op weg naar het
uitzetcentrum waar Yasmine met haar vader verblijft.
In haar tas heeft ze een dikke stapel tekeningen en
brieven van haar klasgenootjes. Maura is vandaag naar
haar eigen moeder. 
‘Kijk maar wat ons kletskopje erover te zeggen heeft,’
zegt Willem. Met het kletskopje bedoelt hij de dames-
stem van de TomTom, die hun de weg wijst. 
‘Nog vijftien kilometer,’ leest Zoë hardop voor.
‘We zijn er zo,’ zegt mama. ‘Wil je de Kidsweek nog
bekijken?’
Maar Zoë kan zich niet concentreren. Ze staart uit het
raam en vraagt zich af hoe het zo oneerlijk verdeeld
kan zijn in de wereld. Waarom heeft zij het zelf zo
goed met twee lieve ouders en waarom zit Yasmine
opgesloten, terwijl ze bovendien haar moeder al zes
jaar niet gezien heeft? Misschien is die wel dood. 
‘Daar is het,’ zegt Willem. Ze rijden een parkeerplaats
op naast een hoge muur die aan de bovenkant afgezet
is met rollen prikkeldraad. Erbovenuit steken grote
schijnwerpers om het terrein binnen het uitzetcentrum
goed te kunnen verlichten. De omgeving ziet er verla-
ten en luguber uit.
Zoë kan niet geloven dat ze op deze afschuwelijke
plaats dadelijk haar klasgenootje zal treffen. Zij knijpt
haar handen tot vuisten. Het is geméén!
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Nadat ze door een poortje zijn gegaan, moeten ze in
een lokaal wachten. Er zijn nog wat bezoekers voor
hen. Als ze aan de beurt zijn, moeten ze hun zakken
leegmaken en de spulletjes samen met hun tassen langs
een scan-apparaat laten gaan. Ook zelf moeten ze door
een detectiepoortje. Bij mama begint dat te piepen. Zij
wordt gefouilleerd. Zijn zij nou zelf ook verdachten?
Zijn ze bang dat ze Yasmine en haar vader willen laten
ontsnappen?
Een medewerker in uniform brengt hun vervolgens
naar een soort recreatieruimte. Bij alle deuren staan
bewakers te posten. Hun begeleider wijst naar een
tafeltje waaraan ze moeten gaan zitten, en zegt dat hij
Yasmine en haar vader zal halen. Er kan geen vriende-
lijk glimlachje af. 
Het lijkt een eeuwigheid te duren, maar eindelijk ziet
Zoë Yasmine. De meiden rennen op elkaar af en vallen
elkaar in de armen. Bij alle twee biggelen meteen de
tranen over de wangen.
Ondertussen maken Zoë’s ouders kennis met Yasmines
vader. Ook Zoë geeft hem een hand.
Yasmine en Zoë gaan dicht tegen elkaar aan zitten met
de armen om elkaar heengeslagen. Willem haalt eerst
wat te eten en te drinken tevoorschijn: frambozen-
limonade en notenkoeken. Het zal eens niet zo zijn,
denkt Zoë. Maar Yasmines vader vat het op zoals het
bedoeld is: als een gebaar van gastvrijheid en vriend-
schap.
Dan begint Yasmines vader te vertellen. Af en toe
moet hij zijn neus even snuiten.
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‘Het is hier afschuwelijk voor Yasmine,’ zegt hij. 
‘Ik maak me grote zorgen om haar. Ze huilt veel en
wordt ’s nachts vaak gillend en bezweet van angst wak-
ker. Ze noemen het hier een uitzetcentrum, maar het
is gewoon een gevangenis. Om acht uur ’s avonds gaat
de celdeur op slot. Pas de volgende ochtend om acht
uur gaat de deur weer open. We worden ook behandeld
als echte criminelen. Maar Yasmine is een kind en wat
hebben we gedaan? We zijn gevlucht uit Azerbeidzjan
omdat we anders zeker de dood gevonden zouden 
hebben. Ik ben mijn vrouw Maryam en mijn zoontje
Lutvi kwijtgeraakt tijdens onze vlucht. Ik weet niet of
ze nog leven. Het is zes jaar geleden dat ik hen voor
het laatst gezien heb, maar elke minuut van de dag
denk ik aan hen en elke nacht in mijn slaap zijn ze bij
me. Mijn zorgen en verdriet zijn te zwaar. Maar
Yasmine geeft me de kracht om door te zetten. Voor
haar moet ik sterk zijn.’
‘Yasmine wordt dus ook opgesloten?’ vraagt mama.
‘Ja,’ zegt Yasmines vader. ‘Ik vind het vreselijk voor
haar. Kinderen mógen toch helemaal niet gevangen-
gezet worden? Zij is elf jaar! Wij worden twee keer per
dag gelucht. Eén keer een kwartier en een keer een
uur. Dat is op een binnenplaatsje van vijf bij vijf meter
met hoge hekken eromheen. Het is een kooi, zoals de
dieren in Artis die ook hebben. Dat is alles.’
Yasmines vader kan even niet verder praten. Mama
legt haar hand op zijn arm. Ook Yasmine staat op om
haar vader te troosten.
‘Papa, rustig maar. Niet alle mensen zijn slecht. Ooit
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wordt ons leven anders. Elke dag wens ik dat we hier
mogen blijven en dat we mama en Lutvi weer terug-
vinden. We moeten blijven hopen.’
Als Yasmines vader weer wat gekalmeerd is, vraagt
Willem: ‘En school? Is er hier ook een school voor
Yasmine?’
‘School?’ Bijna schiet Yasmines vader in de lach, een
heel bitter lachje. ‘Nee, er zitten hier twaalf kinderen.
De jongste is een baby, de oudste is een puber van 
zestien jaar. Sommigen zitten hier al vijf maanden! 
Er is niets voor hen. Alle kinderen hebben recht op
onderwijs en recht om te spelen, maar deze kinderen
blijkbaar niet. Ze kunnen tafeltennissen en televisie
kijken. Ook zijn er wat spelletjes, maar daarmee houdt
alles op.’
De vader van Yasmine houdt zijn hoofd in zijn han-
den. ‘Er zijn mensen die roepen dat we terug moeten
naar ons eigen land, dat we daar thuishoren en niet
hier. Ik zeg: Kónden we maar terug. Was Azerbeidzjan
maar veilig voor ons. Ik vrees voor mijn leven als we
teruggaan. Wat moet er dan van Yasmine terechtkomen?
Een jong meisje alleen? Ze spreekt geen Azeri. Ze is
Nederlandse geworden. Ze is hier opgegroeid. Ze heeft
in Azerbeidzjan geen familie meer. Maar nog los dat
van alles, wij hebben niet eens de goede papieren om
uit te kunnen reizen. Geen land wil ons hebben, geen
land biedt ons veiligheid. Wij hebben geen toekomst.’
‘Zoë en Yasmine,’ zegt mama dan, ‘willen jullie niet
even samen daarginder gaan zitten? Wij willen graag
even alleen met Yasmines vader spreken. Misschien
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kunnen jullie samen een spelletje doen?’
De meiden knikken en staan op. In een andere hoek
van de ruimte staat een bank. Zin in een spelletje 
hebben ze niet. 
Zoë kan het amper bevatten wat Yasmine allemaal
heeft meegemaakt. En is dit háár eigen land dat zo
gemeen met asielzoekers omgaat? Ze dacht altijd dat
Nederland een vriendelijk land was. 
Ze pakt haar tas en haalt er de stapel tekeningen en
brieven voor Yasmine uit. ‘Hier, voor jou. Iedereen
leeft erg met je mee. Kijk maar.’
Yasmine leest de bovenste brief. Ze veegt met haar
hand wat tranen weg. ‘De rest bekijk ik straks.’
‘Wil je vertellen wat er gebeurd is toen jullie opgepakt
werden?’ vraagt Zoë. ‘Ik vind het nogal stom van
mezelf, maar ik vroeg me nooit af waar jij woonde.’
‘Dat is toch logisch,’ zegt Yasmine. ‘Alle kinderen
wonen in een huis. Dan ga je er niet van uit dat
iemand anders géén huis heeft.’
Zoë schrikt. ‘Hebben jullie hier helemaal nooit een
huis gehad?’ 
‘Klopt. We hebben zes jaar in een asielzoekerscentrum
gewoond en sinds de zomer bij de fraters. In het asiel-
zoekerscentrum hadden we een heel kleine kamer met
twee bedden. De keuken deelden we met twintig
andere mensen. Niemand maakte die keuken schoon.
Het was er echt ontzettend smerig. Dat gold trouwens
ook voor de wc. We kregen een beetje leefgeld, maar
dat was amper voldoende. In elk geval niet om kleren
of spullen van te kopen. We kregen vaak wat van
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bepaalde organisaties of mensen. Daar ben ik nog
altijd heel dankbaar voor.’
‘Heeft je vader geen beroep dan?’ vraagt Zoë. ‘Dan
had hij toch gewoon kunnen werken?’
‘Ja, natuurlijk heeft mijn vader een beroep. Hij is
natuurkundige en gaf les aan studenten. Maar hier in
Nederland mag je niet werken zolang je procedure
duurt.’
‘En heeft die procedure dan zés jaar geduurd? En hebben
jullie dan zes jaar op kleine kamertjes gewoond met
amper geld om van te leven?’
Yasmine knikt.
‘Dat is onmenselijk!’ roept Zoë. Ze voelt zich hoe langer
hoe bozer worden. ‘Maar hoe kwamen jullie dan bij de
fraters terecht?’
‘Op een dag kwam de vreemdelingenpolitie en die
heeft ons eruit gezet. Gelukkig was ik daar niet bij. 
Ik was toen op school, mijn oude school dus. Ze zeiden
dat we uitgeprocedeerd waren en terug naar
Azerbeidzjan moesten. Ze hebben onze spullen zo op
straat gezet, in de regen.’
Zoë kan haar oren niet geloven. ‘En toen?’
‘We hebben geluk gehad. De fraters kregen het te
horen en hebben ons opgenomen. Sinds die tijd zat ik
bij jou op school. En de rest weet je. De vreemdelingen-
politie is weer gekomen. Waarschijnlijk zijn we verraden.
Ze kwamen op een ochtend. Ik stond juist op het
punt naar school te gaan. We mochten elk maar één
koffer spullen meenemen. De rest hebben ze afgepakt.
En nu zitten we hier. Zoë, ik ben bang. Ik ben zo bang
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dat we terug moeten en dat ik dan helemaal niemand
meer heb.’
Zoë schuift een ring van haar vinger. Het is de ring die
ze ooit van oma gekregen heeft. Ze pakt Yasmines
hand en schuift de ring eraan. ‘Hij past je precies. Je
mag nooit vergeten dat we vriendinnen zijn.’

Zoë wil nog veel meer vragen, maar mama wenkt hen
alweer te komen. De bezoektijd is zeker voorbij, want
meer mensen staan op en nemen afscheid.
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‘We hebben je vader een voorstel gedaan,’ zegt mama
tegen Yasmine als ze weer aan het tafeltje zitten. ‘Wij
zijn een officieel pleeggezin. Jij kent ons. Je mag zo
lang bij ons wonen als nodig is. We hebben geïnfor-
meerd bij de vreemdelingenpolitie. Ze mogen je vader
nóóit het land uitzetten zonder jou. Het is zelfs straf-
baar als ze dat zouden doen. We snappen dat je bang
bent en het liefst dicht bij je vader blijft. Maar in dit
geval kun je er echt op vertrouwen. Als je bij ons zou
zijn, kun je vader je elke dag bellen en schrijven. Jij
kunt ook zoveel schrijven als je wilt. En wij geven hem
genoeg geld, zodat hij ook kan bellen.’
Yasmine kijkt afwisselend verschrikt en opgelucht.
Willem neemt het woord over. ‘We snappen dat dit
jullie nogal overvalt. Denk er maar eens rustig over en
bedenk wat het beste is voor jullie.’
‘Voor Yasmine,’ zegt haar vader. ‘Als het voor Yasmine
goed is, is het goed voor mij.’

Wat is Zoë trots op haar ouders. Wat lief van ze dat ze
Yasmine willen opvangen. En ze zag de hoop in
Yasmines ogen. Hoop op een beter leven. Hoop op
een beetje geluk. 
Bij het afscheid vloeien er weer tranen, maar deze keer
zijn de tranen iets minder droevig dan bij aankomst.
De vader van Yasmine pakt de handen van Willem 
stevig vast. ‘U bent een goed mens. U zaait vertrouwen
en liefde in ons hart.’
Dan pakt hij de handen van Zoë’s moeder vast. ‘Voor
u geldt hetzelfde. Ik ben u eeuwig dankbaar.’

64

LL07-08Gr7MB1WaarIsYasmine  22-08-2007  12:11  Pagina 64



65

We hebben soepborden nodig

Alsof ze echt een aapje is, zó lenig springt Yasmine als
Joli-Coeur over het podium. Ze klimt in een touw en
pest Capi door telkens op het laatste nippertje weg te
rennen. In het generaalskostuum met de lange staart
ziet Yasmine er komisch uit.
Zoë verlangt bijna echt naar het leven van Vitalis en
Remi en hun troep dieren. Die waren vrij, die hadden
een heerlijk, avontuurlijk leven. Maar dan herinnert ze
zich weer de rest van het verhaal. Nergens zijn ze wel-
kom en overal worden ze weggejaagd. Joli-Coeur gaat
dood en dan sterft ook Vitalis. 
Aan bijna niets is te merken dat Yasmine zich veel 
zorgen maakt. Komt dat doordat ze haar hele leven al
met angst en verdriet moet leven? Of doordat ze even
heerlijk in het spel op kan gaan en lekker alles kan 
vergeten?

Een week geleden hebben Zoë en haar ouders Yasmine
opgehaald uit het uitzetcentrum. 
‘Dochter, je bent in goede handen,’ had Yasmines
vader gezegd. ‘Ik zal je elke dag schrijven en elke
avond om zeven uur bellen.’
Die belofte had Yasmine goedgedaan. Zelf schrijft ze
ook elke dag vellen vol naar haar vader. Al na deze eer-
ste week is te merken dat het beter gaat met Yasmine.
Ze is rustiger en hoorde Zoë haar de eerste nachten
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nog wel eens jammeren in haar slaap, nu slaapt ze ook
rustiger. Misschien heeft het Yasmine ook goed gedaan
dat mama geregeld heeft dat ze met een hulpverlener
kan praten over haar angsten.
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Zo meteen, als ze de musical weer hebben geoefend, is
het tijd om plannen te beramen, heeft meester Peter
beloofd. 
Het was 21 mei toen de vader van Yasmine opgepakt
werd en op 21 juni, precies op de eerste uitvoering van
de musical, moet hij van de vreemdelingenpolitie het
land uit zijn. Dan moet hij zijn papieren geregeld heb-
ben. Ze hebben nu nog anderhalve week de tijd om
iets te ondernemen tegen de uitzetting. Dat is niet
veel, beseft Zoë.

De slotscène is voorbij. Meester Peter klapt en stapt
het podium op. ‘Dat ging fantastisch,’ zegt hij. ‘Jij
hebt het ook prima gedaan, Yasmine, ook al heb je wat
repetities moeten missen. Loop nu allemaal rustig naar
ons eigen lokaal en ga daar in de kring zitten. Probeer
de andere groepen niet te storen.’ 
Yasmine en Zoë gaan naast elkaar zitten. Zoë ziet dat
Yasmine op haar lip bijt.
‘Jullie mogen om de beurt vertellen wat voor een idee
je hebt voor een actie om Yasmine en haar vader als-
nog een verblijfsvergunning te laten krijgen,’ zegt
meester Peter. ‘Ik schrijf alle ideeën op. We spreken af
dat niemand kritiek heeft op een idee van een ander
kind en niks is gek. Je mag alles zeggen, al lijkt het
nog zo raar. Daar komen juist de beste plannen van.
Pas nadat iedereen aan de beurt is geweest, gaan we
kiezen en verder praten. We beginnen bij Pjotr.’
‘We schrijven een brief naar de krant,’ zegt Pjotr.
‘We schrijven een brief aan de burgemeester,’ vindt
Jochem.
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‘Nee, we schrijven een brief aan de minister!’ roept
Lotte.
‘We gaan die brief zelf brengen,’ zegt Sanne.
‘Het Jeugdjournaal! We moeten het Jeugdjournaal
erbij halen,’ zegt weer een ander kind. En zo vliegen
de ideeën door de klas. Meester Peter kan het amper
bijhouden. Zijn handschrift wordt in elk geval steeds
slordiger. ‘Eén voor één alsjeblieft!’ roept hij met
gespeelde wanhoop.
‘Het grote-mensen-journaal moet ook komen!’
‘Een handtekeningenactie op de markt.’
‘Een kettingbrief en een handtekeningenactie op 
internet.’
‘Nee!’ roept Paul. ‘Daar baalt iedereen van.’
‘Hé,’ zegt de meester vermanend. ‘Géén commentaar
leveren! Dat is de afspraak.’
‘We moeten hokken timmeren met tralies,’ zegt Jesse.
‘Daar gaan wij dan allemaal in zitten en dan hangen
we er een bordje bij: “Kinderen in de cel. Kan de
minister wel?”’
‘We maken een soort rouwadvertenties en zetten die in
de kranten,’ zegt Lisa. Ze kijkt naar Yasmine en ziet
hoe verschrikt ze kijkt. ‘Nee, toch maar niet,’ zegt Lisa
erachteraan. Laten we posters maken en die overal
ophangen. En dan schrijven we erop: “Yasmine moet
blijven!”’
‘We maken soep,’ zegt Zoë. ‘Die delen we dan gratis
uit. En dan vertellen we natuurlijk over onze actie.
Dan zeggen we: “Wij hebben hier in Nederland zoveel
geluk. Waarom niet een beetje ervan delen?”’
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Er volgen nog veel meer actieplannen, zoals een rap
maken (en in de top tien komen), vragen of prinses
Máxima geen goed woordje kan doen (zij is toch ook
een buitenlander?), een streetact opvoeren (misschien
met een zielig liedje uit de musical?), met sandwich-
borden gaan rondlopen, met zoveel mogelijk kinderen
een zitactie houden in de hal van het gemeentehuis,
een multicultureel spelletjesfeest organiseren en flyers
uitdelen op straat. Maar dan stopt meester Peter. De
zoemer gaat.
‘Dat komt goed uit,’ zegt hij. ‘We beslissen vanmiddag
wat we precies gaan doen. Denken jullie er tussen de
middag goed over na welk idee jullie het beste vinden?’

Na de middagpauze is iedereen het wonderbaarlijk snel
eens. Het wordt soep koken, maar dan wel multiculti-
soep met ingrediënten uit alle landen over de hele
wereld. Wereldsoep voor een wereldmeid, zo gaat de actie
heten. Aanstaande zondag gaat het gebeuren. Het is
dan koopzondag. Gelukkig wil Willem De Opera
openstellen voor een tweede kookfestijn met de klas
van Zoë. 
Meester Peter verdeelt de taken. ‘Wie wil er sandwich-
borden maken?’
‘U vergist zich, mees, we moeten soepborden maken,’
grinnikt Jochem.
‘Goed, ga jij met Michiel met de soepborden aan de
slag. Lotte en Sanne kunnen wel een brief opstellen
die naar de krant gemaild kan worden.’
Iedereen krijgt een taak. De een moet de gemeente
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bellen, de ander het Jeugdjournaal. Er moeten soep-
bekers geregeld worden, folders voor het publiek en
een standplaats in de stad. Zoë mag meehelpen een
draaiboek te maken voor zondag. Poeh, er komt heel
wat kijken bij een actie. 
De meester zelf stelt een officiële brief op. Die stuurt
hij naar de minister en naar de kranten. De brief komt
natuurlijk ook bij de soepstand te hangen. Mensen
kunnen dan hun handtekening zetten. 
‘Jij kunt mooi tekenen, Lisa,’ zegt de meester. ‘Wil jij
geen ontwerp maken voor de handtekeningenactie?’
Sander steekt zijn vinger op. ‘Meester, ik heb nog een
idee. Moeten we geen site openen? We kunnen mensen
oproepen om online hun handtekening te zetten. We
kunnen berichten over de actie. We kunnen een forum
openen. En …’
De meester onderbreekt hem. ‘Ja, dat is een leuk plan,
maar ík ben een digibeet. Mij lukt dat niet.’
Sander lacht. ‘Maar mij wel! Ik heb al meer sites
gemaakt en bovendien studeert mijn broer informatica.
Dus dat lukt ons best.’
De mond van meester Peter valt open. ‘Heb ik een
whizzkid in de klas? Waarom wist ik dat niet? En ja, 
in dat geval vind ik het een superplan! Begin er maar
meteen mee! Heb je nog hulp nodig?’
Sander lacht alweer. ‘Hulp heb ik niet nodig.
Misschien later. Het is wel leuk om foto’s van de acties
op de site te zetten. Maar nu ga ik het liefste naar huis.
Want op die oude rammelcomputers van school kan ik
echt geen site bouwen. Bovendien hebben we hier niet
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de juiste software.’
De meester krabt op zijn hoofd. ‘Vooruit. Het zal 
allemaal wel. Ga maar snel. Het is tenslotte voor het
goede doel.’
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Een f l inke scheut  
ba lsamico doet  wonderen

De bel gaat.
Vreemd, denkt Zoë. De deur staat toch gewoon open?
Het is zondag en over een uur gaat hun actie begin-
nen. In het restaurant loopt iedereen af en aan. Het is
het kloppende hart van de activiteiten. Hier wordt
gecoördineerd, gedelegeerd, gecommuniceerd, getele-
foneerd en getranspireerd. Maar iedereen die meedoet,
weet dat de deur van het restaurant gewoon openstaat. 
Zoë loopt toch maar even naar de deur om te kijken
wie de beller is.
Op de stoep staat een oude man in een bruine pij met
een wit koord om zijn middel. Hij draagt sandalen.
‘Frater kok!’ roept Zoë uit.
‘Ja, ik ben het,’ glundert de frater. ‘Ik las in de krant
over jullie actie. Ik kom mijn diensten aanbieden. 
Het liefst maak ik natuurlijk deel uit van de keuken-
brigade, zodat ik het geheim van de wereldsoep kan
ontfutselen.’
‘Ach, u hebt pech, de soep is bijna klaar,’ zegt Zoë. 
Ze voelt zich er helemaal warm van worden dat de 
frater met hen mee wil doen. Wat een lieverd is dat.
Het gezicht van de frater betrekt. Hij doet net alsof 
hij rechtsomkeert wil maken.
Zoë speelt het spelletje mee. ‘Maar u kunt misschien de
finishing touch doen? Een bijzonder kruidje toevoegen?’ 
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Het gezicht van de frater klaart op.
‘Komt u maar mee naar de keuken.’ Zoë gaat de frater
voor. ‘We hebben een groentesoep gemaakt en uit
zoveel mogelijk werelddelen ingrediënten gebruikt:
mais uit Mexico, bataat uit Egypte, harissa uit
Marokko, rode bieten uit Rusland, erwtjes uit
Engeland, zelfs Japanse adukiboontjes zitten erin.’
‘Mmm, ik ruik de soep al.’ De frater snuift de geur op,
zodra ze de keuken binnen lopen. ‘Zo kan alleen je
vader koken, Zoë. Dat wordt dringen dadelijk bij de
actiestand! Hebben jullie wel genoeg?’
‘We blijven de hele dag hier met een groepje koken.
Mijn vader vervangt de ketels steeds. Hij vervoert ze in
het busje.’
Frater kok kijkt in de enorme ketel. ‘Sjonge jonge, wat
een prachtsoep!’
Zoë reikt hem een lepel aan. ‘Proeft u maar eens of er
nog iets ontbreekt.’
De frater neemt wat soep op de lepel, blaast even,
proeft en kijkt even peinzend met een schuin oog naar
boven.
‘Djinten, of gemalen komijn, zou het er goed bij doen.
En verder zou ik zeggen, een flinke scheut balsamico
doet wonderen! Maar verder is deze potage, deze
‘wereldsoep voor een wereldmeid’, gewoon tongstrelend!’

‘Maar u wilde uw diensten aanbieden?’ informeert Zoë
nog eens, want hulp kunnen ze altijd gebruiken.
De frater knikt met een serieuze blik. ‘Wat dacht je?
Yasmine en haar vader waren aan de zorgen van de 
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fraters toevertrouwd. Ik wil alles doen wat in mijn
macht ligt om ze vrij in ons land te kunnen laten
leven.’
‘Goed. Wilt u dan naar de actiestand op de markt
gaan? De soep is echt klaar en het recept staat op
papier. “Goed is goed en van teveel wordt iets niet
beter”, zegt mijn vader altijd. Aan een tongstrelende
soep moet je dus niets meer veranderen. U bent in de
keuken niet nodig. Maar wilt u voor de publiciteit
geen soep schenken in de stand?’
‘Dat is een mooie dubbele betekenis van het woord
schenken,’ zegt de frater bedachtzaam. ‘Ik schenk u
deze soep, zeg ik dan tegen de mensen.’
‘Ik breng u wel even naar de markt,’ zegt Zoë. Ze kijkt
zoekend om zich heen tot ze Yasmine en Maura ziet.
Ze wenkt. ‘Gaan jullie ook mee?’

De meiden weten niet wat ze zien als ze bij de actie-
stand zijn. Ook de frater blijft maar herhalen: ‘Sjonge
jonge jonge.’
Rondom de stand staan borden met kreten zoals:
- Eerlijk zullen we alles delen.
- Yasmine hoort hier thuis!
- Geen kinderen in de cel!
- Geluk heb je voor elkaar.
Heel optimistisch liggen er stapels met folders en
handtekeningenlijsten klaar. Boven de stand hangt 
een bord met de tekst: “Gratis linke soep!” 
En niet alleen alle leerlingen van groep acht zijn er,
ook hun ouders en broertjes en zusjes. Die helpen 
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allemaal mee door met spandoeken en sandwichborden
te lopen. 
De eerste ketel soep is er al. Willem heeft een speciale
brander meegebracht, zodat de soep lekker warm blijft.
De groothandel heeft de soepbekers en lepels geschon-
ken voor het goede doel.
‘Zo veel soep heb ik zelfs in het klooster nooit inge-
schonken en dit is pas de eerste ketel,’ zegt frater kok.
‘Oh, daar is de eerste liefhebber al.’
Een dame komt nieuwsgierig dichterbij. Ze ziet er niet
hongerig uit, maar wel alsof ze van soep houdt.
‘Is de soep hier gratis?’ informeert ze.
‘Jazeker,’ zegt de frater. ‘Maar wij dienen de soep hier
heet op en in de tijd dat hij afkoelt, vragen wij u te 
luisteren naar onze actie en uw handtekening te zetten.’
Na de dame volgen steeds meer mensen. Ze zijn alle-
maal benieuwd naar de actie. Of is het de soep van de
chef-kok van De Opera? Maar alle soepeters zetten
hun handtekening op de lijst.

Ineens stoot Maura Zoë aan. ‘Kijk daar!’
Zoë kijkt. Vlak bij hen parkeert een wagen van de
NOS. Even later stappen er drie mensen uit. Eentje
heeft een camera. Een ander heeft een microfoon op
een heel lange stok en de derde …
‘Dat is Joeske van het Jeugdjournaal!’ roept Zoë. Ze
krijgt het heet en meteen daarna koud. Ze begint te
trappelen met haar voeten. ‘This is tv, man! ’
De cameraploeg komt naar de actiestand. De mensen
gaan vanzelf aan de kant. Dan gaat Joeske met haar
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rug naar de stand staan. De microfoon hangt boven
haar uit beeld. 
‘De camera draait,’ zegt de cameraman.
‘We zijn hier bij de kinderen van basisschool De
Kring,’ zegt Joeske in de camera. ‘Zij voeren actie voor
hun klasgenootje Yasmine. Zes jaar geleden vluchtte zij
uit Azerbeidzjan. Nu dreigt zij met haar vader na al die
lange jaren wachten op een vluchtelingenstatus het
land uitgezet te worden. Ben jij Yasmine?’ 
Als Yasmine knikt, gaat Joeske verder. ‘Zou ik je wat
mogen vragen?’
Weer knikt Yasmine. 
‘Hoelang woon je in Nederland?’
‘Zes jaar.’
‘Kun je je nog iets herinneren van Azerbeidzjan?’
‘Niet veel,’ antwoordt Yasmine. Ze kijkt een beetje
schuchter de camera in. ‘Ik zie alleen mijn opa nog
voor me. Hij had een winkeltje met noten, gedroogde
vruchten, kruiden en specerijen.’
‘En de vlucht? Weet je daar nog iets van?’ 
‘Ook niet zo veel. Ik weet alleen nog dat het heel koud
was toen we vluchtten, doordat we hoog over een
bergpas moesten gaan. We hebben heel lang gelopen.
Ik was doodmoe, ook al heeft papa me een eind ge-
dragen. Op een gegeven moment moesten we ons in
vrachtwagens verstoppen. Onder een lading goederen
was een kleine ruimte gemaakt voor ons. Dat was heel
benauwd. Het was heel eng, maar ik mocht niet praten
of huilen.’
Yasmine plukt aan haar haren. ‘Toen heb ik mama en
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Lutvi voor het laatst gezien. Zij moesten in een andere
vrachtwagen.’
Joeske spreekt weer in de camera. ‘Yasmine en haar
vader zijn onlangs opgepakt en naar een uitzetcentrum
gebracht. Daar heeft Yasmine in een cel geleefd, zon-
der onderwijs, zonder de ruimte om te kunnen spelen,
zonder vrijheid. Gelukkig heeft ze nu tijdelijk onder-
dak bij een klasgenootje. Vader en dochter hebben nog
één week om hun terugkeer te regelen. Dan worden ze
zonder pardon het land uit gezet. Vertel eens, Yasmine,
weten jullie al waar je naartoe moet?’
Yasmine schudt haar hoofd. ‘Nee, wij hebben geen
huis daar. Onze familie is net als wij gevlucht of ze zijn
dood. Ik ben bang. Ik ben zo ontzettend bang, dat
papa daar gevangengenomen wordt en dat ik dan hele-
maal alleen ben.’ 
Yasmine kan niet meer verder praten. Joeske dringt
niet aan, wel blijft de camera nog even gericht op
Yasmine.

LL07-08Gr7MB1WaarIsYasmine  22-08-2007  12:11  Pagina 77



De cameraploeg filmt alles. Als ze ook alles uitzenden,
dan wordt het een aflevering van wel drie uur! Ze filmen
de stand en het restaurant en gaan zelfs met Zoë,
Yasmine en meester Peter mee naar de school. Ook
interviewt Joeske kinderen uit groep acht: Jochem,
Sanne, Michiel, Lotte, Lisa en ook Sander komen aan
het woord. 
‘Ik heb een site gemaakt voor Yasmine en haar vader,’
zegt Sander tegen de kijkers, alsof het zijn dagelijkse
werk is. ‘Kijk op www.yasminemoetvrij.nl en laat je
handtekening achter.’
Aan Joeske vraagt hij of hij een link naar de uitzending
van het Jeugdjournaal mag maken. 
‘Natuurlijk!’ zegt Joeske. ‘Linken staat vrij en zeker als
het over linke soep gaat.’

Aan het eind van de dag is iedereen voldaan. Er zijn
ontzettend veel handtekeningen opgehaald. Niet alleen
het Jeugdjournaal is geweest, ook journalisten van een
paar kranten en van de regionale omroep. Zoë heeft
het gevoel dat ze alles gedaan hebben wat ze maar 
konden doen. Nu is het een kwestie van afwachten en
hopen op een goede afloop.
De afsluiting van de actie is om half zeven in De
Opera. Er is een tv zó neergezet, dat iedereen het goed
kan zien.
Het wachten duurt eindeloos, vindt Zoë, maar dan is
het bekende introotje te zien en te horen. Iedereen is
muisstil. Yasmine zit naast Zoë en houdt haar hand
vast. Aan de andere kant zit Maura. Ze lijken wel drie
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zusjes. Nou ja, lijken? Zo voelt het eigenlijk wel een
beetje, denkt Zoë, want nepzusjes zijn de leukste. 
Als Yasmine nou maar hier mag blijven.
‘Yes!’ klinkt het door het restaurant. ‘Daar zijn we!’
‘Ssst!’ klinkt het meteen erachteraan.
‘We zijn hier bij de kinderen van basisschool De
Kring,’ zegt Joeske. Ze kijkt recht in beeld. ‘Zij voeren
actie voor hun klasgenootje Yasmine …’
Aan het eind komt Sander in beeld. ‘Ik heb een site
gemaakt voor Yasmine en haar vader,’ zegt hij. ‘Kijk 
op www.yasminemoetvrij.nl en laat je handtekening
achter.’
Tot ieders vreugde wordt het adres van de site lang in
beeld gebracht. Sommige kinderen willen al opstaan,
als er weer ‘Ssst’ klinkt. De reportage is nog niet af-
gelopen. Joeske gaat verder.
‘De enige die een pardon kan uitspreken voor Yasmine
en haar vader is de minister van Vreemdelingenzaken.
Het Jeugdjournaal heeft haar op het ministerie om een
reactie gevraagd.’
In beeld komt de minister. Ze heeft harde trekken om
haar mond en kijkt nogal laatdunkend uit haar ogen.
Zoë heeft meteen een hekel aan haar.
‘Minister,’ vraagt Joeske, ‘kunt u misschien uitleggen
waarom Yasmine en haar vader het land uit gezet wor-
den?’
‘Jazeker, ze zijn uitgeprocedeerd. En regels zijn regels.’
‘Maar Yasmine woont al zes jaar in Nederland. Zij
hoort hier.’
‘Regels zijn regels.’

79

LL07-08Gr7MB1WaarIsYasmine  22-08-2007  12:11  Pagina 79



‘De vader loopt groot gevaar in Azerbeidzjan. Hoe
moet dat dan met Yasmine, die niemand kent in dat
verre land?’
‘Mevrouw Joeske, regels zijn regels. En die regels zijn
te ingewikkeld om aan kinderen uit te leggen. Neemt
u dat van mij aan.’
In De Opera klinkt een luid ‘boe’.
Joeske neemt het woord weer over. ‘Het is duidelijk
dat u een strakke lijn wilt volgen zonder humanitaire
argumenten daarin te betrekken. Maar tot slot wil ik 
u zeggen dat wij van het Jeugdjournaal bezig zijn met
de verkiezing van de populairste minister en de ver-
schrikkelijkste minister van het afgelopen schooljaar.
Ik denk niet dat uw houding bij zal dragen aan uw
populariteit, althans niet bij de kinderen van De
Kring. U kunt uw populariteit nog gemakkelijk
opschroeven. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen 
wat u daarvoor moet doen?’
Is het nou zo, of dénkt Zoë het alleen maar? Het lijkt
alsof die heks van een minister een glimlachje op haar
lippen wil toveren. Probeert ze nu ineens bij de kinderen
in de smaak te vallen?
‘Ach,’ zegt ze dan,  ‘ik hou ontzettend veel van kinderen.
Kinderen zijn onschuldig. Ik zal eens met mijn ambte-
naren op het ministerie overleggen.’
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Ik  heet  Yousouf  

Als er iets in het leven stom geregeld is, dan is het wel
de tijd, vindt Zoë. Waarom gaat de tijd met de snel-
heid van het licht als je midden in iets leuks zit? En
waarom gaat de tijd langzaam alsof je een rotsblok
achter je aan sjouwt als het niet leuk is en als je juist
wílt dat de tijd sneller gaat? Voor Zoë, Yasmine en
Maura is het wachten op het verlossende telefoontje in
elk geval een afschuwelijke en zenuwslopende marteling.
Het was Zoë niet eerder opgevallen, maar Yasmine
heeft alle nagels van haar vingers afgekloven.
Vandaag neemt de minister een beslissing over het lot
van Yasmine en haar vader. Dat heeft ze beloofd. Zou
ze dat net zo bloedserieus opvatten als ‘regels zijn
regels’? 
‘Zullen we gelukswensen gaan schrijven?’ stelt Maura
voor, terwijl ze rondjes loopt om de tafel. ‘Dan dóén
we tenminste iets.’
Het gelukskistje was een jaar geleden een idee van
Zoë. Ze vond de schaal pepermuntjes te afgezaagd.
Gasten mogen als ze weggaan een gelukswens mee-
nemen. Het is de bedoeling dat ze een nieuwe wens
schrijven en die in het kistje doen. Dat doen ze alleen
vaker niet dan wel. De meeste mensen weten niet wat
ze moeten schrijven of ze hebben te veel haast. Maura
en Zoë hebben er daarom een gewoonte van gemaakt
af en toe als goede feeën wensen te gaan schrijven voor
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het gelukskistje.
‘Goed idee. Ga je dan eindelijk zitten?’ reageert Zoë
op Maura’s voorstel. ‘Ik weet er nog wel een stel.’ Zoë
denkt terug aan het uitzetcentrum. Ze wenst iedereen
een land waar je veilig bent, een huis waar je veilig
bent, je eigen familie om je heen, dat je nooit hoeft te
vluchten uit levensgevaar en dat ieder kind gelukkig
mag opgroeien.
Yasmine wil meteen meedoen. Goede wensen bedenken
is voor haar een makkie. Triest genoeg, denkt Zoë. 

Yasmine is in de twee weken, die ze bij hen woont, al
behoorlijk gewend. Voor de gezelligheid en omdat het
tijdelijk is, hebben ze alle drie op Zoë’s kamer geslapen.
Het lijkt, ondanks de spannende tijd, wel een soort
vrolijke kampeervakantie in huize De Opera. De
vriendschap tussen de drie meiden kan in elk geval
nooit meer stuk. 
‘Wat vind je van deze?’ vraagt Maura. ‘Genoeg door-
zettingsvermogen om uw dromen uit te laten komen?’
‘Die is diep!’ zegt Zoë vol bewondering. ‘Dat is een
doordenkertje.’
‘Dat u altijd káns op geluk mag hebben,’ bedenkt
Yasmine. Zoë en Maura knikken. Ze hoeven niks meer
te zeggen.
De telefoon gaat. Alle drie zitten ze ineens rechtop. 
En had het gekund dan stonden hun oren nu rechtop,
zoals bij een haas. 
Mama neemt op. ‘U wilt hier volgende week vrijdag
reserveren? Voor zes personen? Ik zal eens kijken. 
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Ja, u boft, er is nog een tafeltje vrij. Ik noteer u voor
halfacht aan de ronde tafel bij het raam. En uw naam
is …?’
‘Dat wachten is killing,’ zegt Yasmine. ‘Ik word er
helemaal gek van. Ik hoop wel dat het vóór de musical
allemaal rond is. Waarom valt alles op één dag? Ik kan
zo toch niet spelen?’
‘Het is pas elf uur,’ zegt Maura. 
‘Ja, en we moeten om zes uur op school zijn,’ zegt
Zoë. ‘Ik weet zeker dat het goed komt voor jou en je
vader.’ Echt zeker weten doet Zoë het natuurlijk niet,
maar ze is de ommekeer bij de minister niet vergeten.
En Yasmine mág niet weggestuurd worden. Dat is
onmenselijk.
De telefoon gaat weer. En weer staan de meiden op
scherp als de zaaddoos van een springbalsemien vlak
voor die met een knal openspringt. 
Nu neemt Karin op. ‘Ja, die is er.’ Yasmine staat al op,
haar handen drukt ze als vuisten tegen haar borst.
‘Voor jou, Zoë,’ zegt Karin. ‘Het is meester Peter.’
Yasmine gaat weer teleurgesteld zitten.
De meester wil van Zoë weten of er al iets meer
bekend is over de vader van Yasmine. 
‘Nee, nog niet,’ zegt Zoë. ‘Ja, ik kan wel vragen of
mijn vader straks met de bus wil rijden om de spullen
op te halen, maar ik ben bang dat het niet zal lukken.
Hij is nu een buffet aan het wegbrengen. Hij redt dat
nooit. Ja, u kunt beter een van de andere ouders vragen.’
Als Zoë weer aanschuift bij de anderen zegt Maura:
‘Wat vinden jullie van: “Voor iedereen een mooie 
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toekomst gewenst”?’
‘Geef mij maar een blik in de toekomst,’ zucht
Yasmine. ‘Dan wist ik hoe het voor ons afloopt.’
‘Daar is Willem,’ zegt Zoë. ‘Ik hoor het aan de motor
van het busje.’
Zoë heeft gelijk. Even later komt haar vader vanachter
de velours gordijnen bij de ingang tevoorschijn.
‘Ha, boterbabbelaartjes van me!’ groet hij de drie 
meiden. ‘En is er al gebeld?’
Zoë, Yasmine en Maura schudden hun hoofd.
‘Nog even geduld dus. Maar het komt goed uit dat ik
jullie hier beneden tref. Kunnen jullie mooi even mee
helpen de schalen en pannen mee naar binnen te 
brengen en dan vergeten jullie meteen eventjes op de
klok te kijken.’
Ze volgen Willem gedwee naar buiten. 
‘Zoë en Maura, als jullie de achterbank samen leeghalen,
dan helpt Yasmine me wel met de laadruimte achter.’
Precies op het moment dat Zoë een krat met decoratie-
materiaal van de achterbank tilt, schudt het busje en
klinkt er een gil. Wat is er aan de hand?
Zoë springt meteen van de treeplank af en rent om de
bus heen.
Wat ze dan te zien krijgt, dringt niet meteen tot haar
door. Ze kan niet geloven wat ze ziet.
Yasmine staat daar op straat. Je ziet haar amper, want
een man omhelst Yasmine alsof hij haar wil inpakken,
als een rups in zijn cocon, veilig beschermd tegen de
rest van de wereld. 
Het is wáár wat Zoë ziet. 
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Yasmines vader is met Willem meegekomen. Wat een
verassing! 
‘Kom,’ zegt Willem tegen Maura en Zoë. ‘Wij gaan
vast naar binnen. Dan kunnen Yasmine en haar vader
even alleen zijn.’

Als die twee uiteindelijk ook De Opera binnen komen,
worden ze onthaald met een menselijke feestboog van
Karin en Jeroen, mama en Willem, Zoë en Maura, en
Thijs en de hond Juno. Juno heeft er al snel genoeg
van. Op twee achterpoten staan, dat is niks voor hem.
Daan is nog steeds afwezig, die is met zijn liefje naar
Zuid-Frankrijk. 
Terwijl iedereen ‘Lang zullen ze leven’ zingt, hangt
mama de twee snel een krans van rode pepers om. 
En bij ‘hiep hiep hoera’ krijgen ze allebei een vers 
kruidenboeket in handen. Willem maakt snel een paar
foto’s. 
Wat een feest! Zoë merkt dat ze niet de enige is die
servetjes nodig heeft om haar tranen te drogen. Wat
ongelooflijk fijn dat Yasmine haar vader nu bij zich
heeft! En hij kan de musical zelfs zien vanavond!
‘En nu moet u eerst maar eens vertellen, hoe u vrij-
gekomen bent,’ zegt mama.
‘Mevrouw,’ zegt de vader van Yasmine. ‘Ik heet Yousouf.’
‘Goed, Yousouf, ik ben Margje. En nu willen we het
verhaal horen.’

‘Tja,’ zegt Yousouf, ‘het klinkt gek, maar er valt eigen-
lijk helemaal niet veel te vertellen. Het is vooral een
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heel ráár verhaal.’
Yasmine kruipt dicht tegen haar vader aan, ze is de
schok duidelijk nog niet te boven.
‘Tot nu toe was steeds de boodschap dat Azerbeidzjan
veilig voor me was. Dat er geen onrust meer was. Om
die reden kregen wij geen asiel.’
Yousouf werpt een trotse blik op zijn dochter voor hij
verdergaat. ‘Het kan gewoon niet anders dan dat jullie
actie geholpen heeft. Ineens kreeg ik vanmorgen een
aangetekende brief van de minister persoonlijk dat
Yasmine en ik om humanitaire redenen de vluchtelin-
genstatus krijgen. We mogen dus blijven.’
‘Poeh,’ zegt Zoë, ‘die Ella Cinder wil gewoon de 
populairste minister worden. Maar ze moet echt niet
denken dat het lukt met zo’n doorzichtig trucje. Maar
verder is het helemaal fantástisch!’

Nu staat Willem op. ‘Mag ik nog even jullie aandacht?
Ik heb het niet eerder willen vertellen, maar onze kok
Daan komt niet meer terug. Hij heeft vanmorgen
gebeld dat zijn geluk in Frankrijk ligt. Ik wil Yousouf
vragen of hij in de keuken wil assisteren totdat hij
ander werk gevonden heeft. Of totdat hij zich als zo’n
superkok ontpopt dat wij hem op onze knieën smeken
te blijven. Nou, Yousouf, wat is hierop je antwoord?’
‘Jullie zijn te goed voor Yasmine en mij. Ik neem het
aanbod graag aan!’
‘En verder kan ik jullie toezeggen dat jullie ook tijdelijk
hier kunnen blijven wonen, tot jullie al je zaken geregeld
hebben. Toevallig hebben we onlangs een gastenverblijf
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gemaakt van ons tuinhuis. Wees welkom!
Er wordt gesnift en geklapt, maar dan neemt mama
het woord. ‘Het wordt de hoogste tijd dat deze meiden
zich klaar gaan maken voor de afscheidsmusical op
school.’
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Twee monden va l len open

Door alle opwinding thuis was Zoë een beetje onzeker
aan de musical begonnen. Ze had niet eens planken-
koorts, zo snel was alles gegaan. 
Voor Yasmine leek dat in het kwadraat te gelden. Als
er iemand een hallucinerende paddenstoel was …!
Maar nu Zoë eenmaal bezig is om als Capi haar 
capriolen uit te halen, loopt het geweldig. Gelukkig
hebben ze vaak geoefend. Zoë doet haar kunstjes 
zonder er bij na te hoeven denken. Het gaat vanzelf.
Ook op het spel van Joli-Coeur is niets aan te merken.
Yasmine speelt alsof er niets aan de hand is.
Maar als Zoë op zeker moment rustig zit te wachten,
terwijl Remi de voorstelling aankondigt, slaat haar hart
plotseling een slag over. Dat is niet een van de ouders
die staat te filmen. Ze herkent de microfoon op een
stok. Ze herkent de cameraman en ze herkent Joeske.
Dat is het Jeugdjournaal! 
Zoë springt op. ‘Woef! Woef!’ Heel Nederland kijkt!
Ze is beroemd!
Remi heeft het Jeugdjournaal nog niet gezien. Hij
bromt naar Zoë. ‘Zit!’ Zoë wenkt met haar ogen naar
Yasmine. Kijk dan! Daar in de zaal!
Nu springt Yasmine op en maakt een gek apendansje.
Nog steeds heeft Remi de cameraploeg niet gezien.
‘Foei, Joli-Coeur,’ zegt hij. ‘Op je plaats!’
‘Het Jeugdjournaal,’ zegt Zoë zo hard ze durft. Remi
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kijkt en raakt meteen zijn tekst kwijt. Daarom doen
Zoë en Yasmine nog maar een keer een leuk kunstje.
Daarna gaat het spel en het zingen alleen nog maar
beter. Groep acht krijgt vleugels van de gedachte aan
alle kijkers thuis.
Bij de grande finale is het applaus oorverdovend. 
Zoë weet heus wel dat ouders alles wat hun kinderen
doen het einde vinden, toch weet ze dat het deze keer
meer is dan dat. Ze vonden ‘Alleen op de wereld’ echt
mooi. 

Nadat ze vier keer teruggeroepen zijn en het applaus
eindelijk begint te verstommen, komt meester Peter
het podium op.
‘Jullie hebben allemaal al in de gaten, dat we hier niet
onder ons zijn. Het Jeugdjournaal was erbij. Was dat
omdat jullie zo geweldig spelen?’
‘Ja!’ galmt het in koor door de zaal. 
‘Natuurlijk was dat om jullie spel!’ roept meester Peter.
‘Maar was het ook nog om iets anders?’
‘Ja!’ galmt het voor de tweede keer.
‘Precies. Het is omdat onze actie is geslaagd. Yasmine
en haar vader mogen in Nederland blijven. En wel
voor altijd!’
Een hels kabaal breekt los. 
‘Kan Yousouf even naar voren komen?’ vraagt meester
Peter. ‘En jij Joli-Coeur, kom jij ook hier? En Sander,
jou wil ik ook voor het voetlicht zien.’
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Zoë vindt het een raadsel wat er gaat gebeuren. Van
Yasmine en haar vader snapt ze het nog wel, maar wat
heeft Sander daar vooraan op het podium te zoeken?
‘Sander heeft speciaal voor de actie voor Yasmine en
haar vader een site gebouwd,’ vertelt de meester. ‘Die
site is sinds een week actief. Hij wordt geweldig goed
bezocht, hè Sander?’
Nu krijgt Sander het woord. ‘Ja, er komen honderden
bezoekers per dag. Ik heb op de site ook foto’s
geplaatst en links naar de uitzendingen van het
Jeugdjournaal. Wie nu de naam van Yasmine en haar
vader googelt, komt als eerste op mijn site terecht.’
Wat is daar nou zo bijzonder aan, vraagt Zoë zich af.
Is dat nu het moment om dit te vertellen? Of is er iets
anders?
‘Ik kreeg ook dit bericht,’ gaat Sander verder. ‘Ik heb
het uitgeprint. Dan kunnen Yasmine en haar vader het
samen lezen.’
Sander overhandigt Yasmine een printje. Twee hoofden
buigen zich eroverheen. Twee monden vallen open.
Twee mensen weten duidelijk niet wat hun overkomt.
Dan neemt Yasmine de microfoon van Sander over.
Veel kan ze niet zeggen, maar wat ze zegt, snapt ieder-
een: ‘Mama en Lutvi zijn in Engeland.’
Eerst beginnen Zoë’s ogen te prikken. Daarna krijgt ze
een tintelend gevoel in haar hele lijf. Beter dan dit kan
niet. 
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Meer weten?
Wil je meer weten over asielzoekers en vluchtelingkinderen?
Kijk eens op deze sites:
www.samsam.nl
www.geenkindindecel.nl
www.26000gezichten.nl/kids
www.kinderrechten.nl
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Annemarie Bon

Annemarie Bon heeft op een la-

boratorium gewerkt. Dat duurde

niet zo lang. Daarna werd ze jour-

nalist, en daarna hoofdredacteur

van het kindertijdschrift Taptoe.

Nu is ze kinderboekenschrijfster

en dat wil ze altijd blijven.

Annemarie Bon schrijft boeken,

verhalen, artikelen en spelletjes

voor kinderen van alle leeftijden.

En niet alleen leesboeken, maar

ook boeken waar je wat van leert.

De enige echte complete gids

voor spreekbeurten, werkstukken

en boekbesprekingen vind je in

elke schoolbibliotheek.

Annemarie Bon 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.

Maar de meeste van haar boeken

zijn vooral vrolijk. Lees Groeten

van Terschelling maar eens.

Annemarie Bon is moeder van

twee grote zonen. Die spelen af

en toe een rol in haar boeken.

Wil je meer lezen van Annemarie

Bon? Kies dan uit deze boeken:

Groeten van

Terschelling

Tijdens een storm

verliest een

vrachtschip 59 con-

tainers. Die nacht

spoelen op Terschelling een half

miljoen sportschoenen aan. Voor

Lucia is het een droom die

uitkomt. Ze is twaalf en gaat na

de vakantie naar de brugklas. Tot

nu toe maakte haar moeder haar

bijzondere kleren zelf, maar

Lucia wil voortaan onopvallende

merkkleding dragen. Ze vindt een

heleboel sportschoenen op het

strand. Nu heeft ze alleen nog

geld nodig om de rest van haar

kleding aan te schaffen. Samen

met Lennart begint ze een han-

deltje in flessenpost.

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 gemakkelijk, nu heeft ze 

tenminste geen last meer van

ruziënde ouders. Dan belandt

haar moeder onverwachts in het

ziekenhuis. Vanaf dat moment

veranderd er veel voor Sterre ...
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Francine Oomen

Hoe overleef ik

(zonder)liefde?

Waarom is liefde toch zo

ingewikkeld? Dat is wat Rosa en

haar vrienden zich afvragen. Wat

voelt zij voor Jim? En Jim voor

haar? Waarom is Neuz zo lang

ziek? En wat spookt Rosa’s

moeder uit op het internet?

Waarom maak je dingen kapot

als je ze wilt houden? Waarom

komen er woorden uit je mond

die je niet wilt zeggen? En

waarom blijven de woorden die je

wél wilt zeggen vaak steken in je

keel? Een heleboel vragen, en

gelukkig ook veel antwoorden.

Marcel van Driel

Subroza.nl

Hoewel Roza haar vader nooit

heeft gekend, komt zijn dood

toch als een schok. De schok

wordt alleen maar groter als ze

hoort dat zij en haar halfbroer

Lindel een computerprogramma

hebben geërfd dat miljoenen

waard is. Hun vader heeft de

software ergens verborgen op

internet en Roza en Lindel

hebben slechts vijf dagen om die

software op te sporen, voordat

die zichzelf vernietigt. Als blijkt

dat ook anderen op zoek zijn

naar het programma, begint

Roza zich af te vragen of de dood

van haar vader wel een ongeluk

was. En wat heeft de dochter van

Lady Diana met dit alles te

maken?

De volgende boeken zijn ook geschreven voor kinderen in

groep 7-8 / leerjaar 5-6. Ze zijn te koop in de boekhandel.
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Vanaf 8 jaar  € 10,95   |   www.dewildevoetbalbende.nl

Alles is cool zolang 
je maar wild bent!

Twee nieuwe verhalen van de leden van het beste elftal

ter wereld, De Wilde Voetbalbende! Over de koppige

Marlon, de voetballer met een intuïtie die bijna nooit

faalt. En over Jojo, die met de zon danst. 
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