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Voor alle meisjes en jonge vrouwen die vechten voor hun 
rechten.

En voor mijn leraar maatschappijleer, die mij in de brug-
klas ten overstaan van iedereen een ‘feminazi’ noemde. U 
beledigde me, maar wakkerde tegelijkertijd ook mijn inte-
resse in het feminisme aan. Wie staat er nu voor gek? Wie 
het laatst lacht, lacht het best, eikel.
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Hoofdstuk één

Meneer Davies, mijn leraar Engels, wrijft met zijn hand 
over zijn militaire stekeltjescoupe. Er glinsteren zweetdrup-
pels bij zijn haargrens en hij puft zodat zijn roze wangen bol 
gaan staan. Hij ziet eruit als een dronken stekelvarken.
 Dat hij dronken is zou weleens kunnen kloppen, ook al is 
het dinsdagochtend voor de lunch.
 ‘Laten we de symboliek in regel twaalf van het gedicht 
bespreken,’ stelt hij voor, en ik pak mijn pen om nauwkeu-
rig op te schrijven wat hij vertelt over de betekenis van het 
gouden licht achter het blauwe gordijn. Meneer Davies 
zegt wel dat hij de symboliek wil ‘bespreken’, maar dat 
klopt niet helemaal. Bij een proefwerk verwacht hij van ons 
dat we woord voor woord herhalen wat hij ons in de les 
heeft voorgekauwd.
 Ik knipper met mijn ogen, probeer wakker te blijven. De 
helft van de leerlingen zit stiekem met hun telefoon te 
klooien en grijnst zo’n beetje naar hun kruis. Ik voel mijn 
hersens langzaam verweken.



6

 ‘Vivian, deel je gedachten eens met ons,’ zegt meneer 
Davies. O nee.
 ‘Nou,’ zeg ik, terwijl ik ineenkrimp en naar het gesten-
cilde gedicht voor mijn neus staar. ‘Eh…’ Mijn wangen 
worden vuurrood. Waarom moet meneer Davies mij de 
beurt geven? Waarom kiest hij niet een van die stiekeme 
grijnzerds? Ik doe in ieder geval nog alsof ik oplet.
 Het lijkt ongeveer een derde van mijn leven te duren tot 
een van ons weer iets zegt. Ik schuifel heen en weer op 
mijn stoel. Meneer Davies kijkt toe. Ik bijt ongemakkelijk 
op mijn onderlip. Meneer Davies kijkt toe. Ik zoek mijn 
hersens af voor een antwoord, wat voor antwoord dan ook, 
maar ik kan niet nadenken als iedereen naar me kijkt. Uit-
eindelijk geeft meneer Davies het op.
 ‘Lucy?’ zegt hij tegen het nieuwe meisje, Lucy Hernan-
dez, die al sinds hij de vraag stelde met haar vinger in de 
lucht zit. Hij kijkt haar wezenloos aan, wacht af.
 ‘Nou,’ zegt Lucy. Het is duidelijk dat ze dit heel graag 
wil vertellen, ze zit zelfs wat rechter op haar stoel dan nor-
maal. ‘Als je kijkt naar de referentie in regel acht dan vraag 
ik me af of het licht niet staat voor, eh, hoe noem je dat… 
een soort omschakeling in het perspectief over…’
 Ze wordt onderbroken door een kuch van achter in de 
klas. De kuch gaat over in een snelle stroom woorden: 
‘Maak eens een broodje voor me.’

Er volgt gehinnik en gelach, als een soort applaus.
Ik hoef me niet om te draaien om te weten dat deze eikel 



7

Mitchell Wilson is, aangemoedigd door die suffe football-
vrienden van hem.

Lucy haalt diep adem.
 ‘Sorry, wat zei je daar precies?’ vraagt ze, terwijl ze zich 
met grote ogen van verbazing omdraait in haar stoel.

Mitchell zit achter zijn tafel naar haar te grijnzen, met 
zijn helderblauwe ogen onder zijn kastanjebruine haar. Als 
hij nooit zou praten, rondlopen of ademen of zo, zou hij 
eigenlijk best knap zijn.
 ‘Ik zei,’ begint Mitchell, die er duidelijk plezier in heeft, 
‘maak… eens… een… broodje… voor… me.’ Het 
groepje meelopers lacht alsof dit het allernieuwste, aller-
origineelste staaltje komedie aller tijden is, ook al gebrui-
ken ze deze zin al sinds de lente.
 Lucy draait zich weer om naar voren en rolt met haar 
ogen. Op haar borst zie ik kleine rode vlekjes. ‘Dat is niet 
grappig,’ brengt ze zachtjes uit. Ze gooit haar lange zwarte 
haar over haar schouders, alsof ze zich probeert te verstop-
pen. Meneer Davies staat voor de klas en schudt zijn hoofd.
 ‘Als we geen beschaafd gesprek kunnen voeren in dit lo-
kaal, dan zal ik deze les direct moeten beëindigen,’ zegt hij. 
‘Ik wil dat jullie allemaal je grammaticaboek pakken en be-
ginnen met de oefeningen op pagina 25 en 26. Morgen 
moeten ze af zijn.’ Ik weet zeker dat hij zomaar wat num-
mers noemt. Misschien hebben we die stof nog niet eens 
behandeld.

Terwijl om me heen collectief gekreun klinkt en ik in 
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mijn tas naar mijn boek zoek, begint Lucy met nieuwe 
moed te praten. ‘Meneer Davies, dat is niet eerlijk. We 
hadden een beschaafd gesprek, maar zij…’ ze knikt met 
haar hoofd over haar schouder, zodat ze Mitchell niet meer 
aan hoeft te kijken ‘hebben dat verpest. Ik begrijp niet 
waarom u ons daar allemaal voor straft.’ Ik krimp ineen. 
Lucy is nieuw op East Rockport High. Ze weet niet wat ze 
over zich afroept.
 ‘Lucy, heb ik zojuist tegen de klas gezegd dat jullie de 
oefeningen op pagina 25 en 26 van het grammaticaboek 
moeten gaan maken?’ spuugt meneer Davies uit, die veel 
gepassioneerder lijkt over het berispen van Lucy dan hij 
ooit over het gouden licht achter de blauwe gordijnen is 
geweest.

‘Jawel, maar...’ begint Lucy.
 ‘Nee, stop,’ onderbreekt meneer Davies haar. ‘Stop met 
praten. Je mag pagina 27 aan de opdracht toevoegen.’

Mitchell en zijn vrienden proesten het uit en Lucy staart 
meneer Davies stomverbaasd aan. Alsof ze nooit eerder op 
die manier door een leraar is toegesproken. Een paar se-
conden later raken de jongens verveeld, ze vallen stil, en 
iedereen opent zijn boek om aan de opdrachten te begin-
nen. Mijn hoofd is op de bijzinnen gericht, maar mijn blik 
dwaalt af naar Lucy. Ik voel een steek als ik haar naar haar 
nog altijd gesloten boek zie kijken, alsof iemand ermee in 
haar gezicht heeft geslagen en ze nog steeds aan het bijko-
men is. Ze doet duidelijk haar best om niet te huilen.
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 Als de bel eindelijk gaat, pak ik mijn spullen bij elkaar en 
verlaat zo snel als ik kan het lokaal. Lucy zit nog steeds op 
haar plek en schuift met gebogen hoofd haar spullen in haar 
rugzak. In de gang komt Claudia op me af.

‘Hé,’ zeg ik, terwijl ik mijn rugzak omdoe.
 ‘Hé,’ zegt ze met die grijns die ze al heeft sinds we elkaar 
op de kleuterschool vonden in onze gedeelde liefde voor 
stickers en chocolade-ijs, en beste vriendinnen werden. 
‘Hoe issie?’

Ik kijk even over mijn schouder om vast te stellen dat 
Mitchell en zijn vrienden me niet kunnen horen. ‘We heb-
ben net allemaal grammaticahuiswerk gekregen. Mitchell 
zat dat nieuwe meisje, Lucy, te pesten en in plaats van hem 
aan te pakken heeft meneer Davies de hele klas extra werk 
opgegeven.’
 ‘Laat me raden,’ zegt Claudia terwijl we de gang doorlo-
pen. ‘Maak eens een broodje voor me?’
 ‘Ongelooflijk, hoe kon je dat in godsnaam weten?’ ant-
woord ik vol sarcasme.
 ‘Wilde gok,’ zegt Claudia, en ze rolt met haar ogen. Ze 
is kleiner dan ik, reikt niet verder dan mijn schouder, dus 
ik moet voorover bukken om haar te verstaan. Ik ben al 
bijna 1,80 meter lang en ik ben bang dat ik nog verder zal 
groeien. Maar Claudia is al jaren zo groot als een snoezig 
snuisterijtje.
 ‘Het is zo’n bullshit,’ mompel ik als we bij mijn kluisje 
stoppen. ‘En ook niet echt bepaald grappig. Maak eens een 
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broodje voor me? Ik bedoel, kom op, je kan op z’n minst 
iets bedenken dat niet al sinds we in de brugklas zaten op 
internet rondzingt.’
 ‘Ik weet het,’ zegt Claudia, terwijl ik in de donkere 
hoekjes van mijn rommelige kluisje naar mijn lunchpakket 
zoek. ‘Maar hij zal vast vroeg of laat volwassen worden.’
 Ik kijk Claudia ongelovig aan en ze grijnst terug. Toen 
we lang geleden nog op de basisschool zaten was Mitchell 
gewoon een klasgenoot, met als vader een irritante leraar 
Texaanse geschiedenis die zijn tijd voor de klas graag be-
steedde aan het tonen van beroemde football-ongelukken 
op YouTube, compleet met botten die door de huid heen 
braken. Toen was Mitchell als een muggenbeet. Irritant, 
maar als je je er niet mee bezighield, was je hem zo weer 
vergeten.
 Vijf jaar later is meneer Wilson binnen de onverklaarba-
re hiërarchie van East Rockport opgeklommen tot hoofd 
van de High School, en is Mitchell vijftien kilo aangekomen 
en ontdekt als footballspeler die een perfecte spiral kan 
gooien. En nu is het algemeen geaccepteerd dat Mitchell 
Wilson en zijn vrienden meisjes in de les onderbreken met 
het verzoek een broodje voor ze te maken.
 In de kantine lopen Claudia en ik tussen de tafels door 
naar de meisjes waar we elke dag mee lunchen – Kaitlyn 
Price, Sara Gomez en Meg McCrone. Net als wij brave, 
vrij normale meisjes die we eveneens al eeuwen kennen. 
Meisjes die nooit ergens anders hebben gewoond dan in het 
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stadje East Rockport, met zesduizend inwoners. Meisjes 
die hun best doen in de pas te blijven lopen. Meisjes die hun 
verliefdheden voor zichzelf houden. Meisjes die zich gedra-
gen in de klas en redelijke cijfers halen en hopen dat niet 
aan ze wordt gevraagd om uit te leggen wat de symboliek 
in regel twaalf van een gedicht is.

Aardige meisjes, zeg maar.
 We zitten over de lessen te praten en wat roddels door 
te nemen. Terwijl ik in mijn appel bijt, zie ik verderop 
Lucy Hernandez aan een tafel zitten, samen met nog een 
paar einzelgängers die elkaar vaker opzoeken, in een po-
ging niet zo wanhopig over te komen. Ze zit tussen de 
sporttafel, de populaire tafel, de stonerstafel en de van-al-
les-en-nog-wat-van-East-Rockport-tafel in. De tafel van 
Lucy is het deprimerendst.

Ze praat met niemand, zit in haar eentje met een plastic 
vork te poeren in een extreem treurig ogend pastagerecht 
in een oud Tupperware-bakje. Ik overweeg naar haar toe te 
lopen en haar te vragen bij ons te komen zitten, maar dan 
bedenk ik dat Mitchell en zijn stompzinnige vrienden exact 
in het midden van de kantine zitten te wachten op de eerste 
de beste gelegenheid om een van ons met hun vrouwon-
vriendelijke onzin te belagen. En na wat er net in de klas is 
gebeurd, zal Lucy Hernandez doelwit nummer één zijn.

En dus vraag ik haar niet om bij ons te komen zitten.
Misschien ben ik toch niet zo aardig als ik dacht.




