LARA (15): 'KlN4 WAS DE ENIGE DIE MIJ LEEK TE
BEGRIJPEN. MAAR ZIJ LIET I\4lJ DINGEN DoEN DIE lK
EIGENLI-JK HELEI4AAL NIET WILDE. ZO KWAI'/ IK BIJ EEN
GROEP TERECHT DIE GEWELD GEBRUIKT, VANDALISME

PLEEGT EN I\4ET ANDERE GROEPEN VECHT,,

kwarnen brjm I de tranen opeens stond
daar een meisje van mln leeftild. ze zaq
er

stoeruit en droeg teuke kleren. Bij

dat soort me den voetde krneaLttdheel
onreker St ekem witde kookzo zijn maar
ik was te verlegen. stond niet graag op

devoorurond "Flé.

H

ben Krm

caathet

wel?" vroeq ze. Zofder erbit na te denken
verteLde lk haar atLes oveÍ mui íroeder

ats vroeqeL

Als k'savonds nbed iaq.

hoorde ik mln olders vaak Íuz emalien

.ire

schuLd zer ze. lk vond het stom én

schold haaruit voor egoist. We hadden
het toch gezellig samen? Al was de sfeer

thu s het taatste h.ltaarniet meer zo fiin

0p schoolhaatde i! steeds st€chrere
cijfers en k had hetqevoeldat k rner
niemand kon prëten.0p een middag
zeiden mln ouders dat ze gingen sche den
lkvond het zo oneertÍk. Boos Íende ik
naar buiten. ln een vertaten speettuinije
qinq lk op een schomrnel zitten. Toen

'Sven trok een mes

elrzetdat hI hem zou
vermoordec
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K m vond het gemeen. l-laar olders waren
oo! gesche den.0p dat moment leek zl

de eniqe d e mij beqreep. Ze vroeq of kzn
had om mee te gaan nèar het centrum.

waar ze had afqesproken met vr enden.
k vond het superstoerdat Klm mlmee
vroeg De qÍoep bestond uitt en jonqens

lkwelvakerhad qezien
als k boodschèppen deed rnetmijn
en drie me sjes, d e

rnoedeí

M tn

moeder zei altijd

datde

qroep alleen rnaar voor overlast zorgde.

lkwas e genlÍk een beette bang voor ze,
rnaarteqetijkertijdvond kzesupercool.'

Geaccepteerd
'Kinr stetde

mlaan haarvr enden voor en

íre qeàccepteerd. ElHe dag na
schooLh nq ik met KÍn en haarvrlenden
k voelde

'Ik slikte bjjna foen
ik zijn tong in mijn

op straat. Soms zetfs onder srhootijd.

Blihen voetde kmeve tiq. Papa deed z ln
best om het gezell g te maken thu s. maar
k voetde dat hlverdrietig en somberwas.
lk was tiever btKim. Zij teende rne Hleren
en vertetde me dat Sven had gez,.gd
dat hrjme teuk vond. Sven was knap en
durfdeatles. k voelde me zeer vereerd At
schÍok iH heviq toen we een andere groep
teqenkwamen. Ze begonnen overen weeÍ
te schetden en Sven beqon eenlongen van
de andere groep te sLaan Sven trokeen
mes en zeidat hthem zou vermoorden.
Xim flu sterde in mtn ooí dat hldat niet
echt zou doen. maaÍ dat hthern alleen
banq maakte, onrdat h I oveÍ Sven had
g€roddeld. lk voelde rne nlet pÍett g als er
ruz es waren met èndere groepen. En ook
niet als erdingen werden veÍn etd door d-.
ionqens Hetv etmiiop dat er één lonqen
was d e daar nietaan meedeed: Justin.'

Steten
'Km tegde mll

u

t hoe ze spullen tatte n

winkels. zoals make-up en snoep en zei
dat ik het ook moest doen. Dat w lde ik
heternaal niet. maar ik durfde geen "nee"
te 2eggen. oíndat ik bang was dat2e rne
suf zou vinden. Thlisverstopte ikde

sFultenlnm

n

ktednqkast kwas banq

dat mijn vaderzou vraqen hoe ik eraan
kwarn.0p een avond ze mtnvaderdat
de schoothad qebeld om te zeqqen dat
rk spjbelde. HlvÍoeg waarom ik dat deed
en ze dath, zich zorqen over me maakr,"
Eiqentijk wist ik het zetfook n

et.lk wist

atteen maaÍ dat ik er n et met hem over

w tde praten endat k rne rot voelde. lk
had he mwee naarmtn oude teven, naar
de tld darmun oudeÍs noq samen waren.
Toen mln vadervroeg waarom ik nooit
opnarn aLs rnun moedeÍ mijbelde op mtn
mobiel, ben ik boos naaÍ buiten qelopen.

mond voelde'
Zoenen

Somrnigen van de qroep waren wet heel

'Toen ik een keer 's avonds laat met de

boos en voeLden zich veraden. Door
Justin heb ik qeleerd om voor mezelf op te

groep was, ze Kim opeensdatikSven

moest zoenen. lk durfde qeen nee"te
zeggen en voordat rk het wist. stond de
groep om Sven en mitheen te roepen dat
we moesten zoenen. khadnoq nooit
qezoend. Sven tachtevals. HijsLoeg zijn
armom mÍnnekendÍukte zrn lippen op
de

rnÍne. kzèt nde holdgreepen stikte

bijna toen

ik,Jn tons

n

Írrn rnond voelde.

0peenswed

er ëan rnUn arrn qetrokken.

Netwas.lust

n en

hÍ riep boos tegen

Sven dat ik dit n etwilde en gaf hem een
klap. Het q nq allemaal zo snel.lk stond
te tritLen op rnín benen en voordat ik

het wist tag Svenopdeqrond Justn
trok me mee en samen renden we weg.
JLrst n veítetde me dët hrln etmeer bl]
de gÍoep wilde horen. kze datiH erook
u t wilde stappen, maaÍ dat k bafg was
dar k zonderde gÍoep ni,èts voorstelde.
.lustin zeidat h jmtjuist btzonder vond.
We praatten een hele tijd k besefte dat
k mezelf was kwijtqeÍaakt. Door Justin
ontdekte k weerwie ik was en dat k geen
dinqen moest doen waar kme n et qoed
bijvoelde Tot mijn verba,ins za! ik mln
vader op straat lopen. Hlwas naèr mU op
zoek en was orqerust. Detranen stonden
in zljn oqen en hr sloeq zijn armen om me
heen.

Íhu sverteLde

k hern

alleswat er

was qebeurd. Het luchtteop en mijnvader

"Mama maaktzich ook ongeírsC, Í ep

Llisterde zonder boos te worden.'

mín vader rne achternà. D ep vànbinnen
miste k mln moederheet eru, maarik kon
haar n etverqeven wat ze had qedëan'

'SaÍnen met Just n stapte ik urt de groep
Getukkiq heeft Sven nooit wraakqenomen

kornen. Hijis nu één van mln beste

vÍ enden. De scheidins van mjn ouders
heb k geaccepteerd en om de week ben
ik een weekend biirniin moede. Gelukkiq
woont ze niet verweg. Sorns z e k Kiír
topen. Ze zegt nlets meer tegen me en
doet alsof ik niet besta.lk hoop dat zlooit
inz et dat zlook meeí met haar leven kan
doen dan roidhangen op
Op

sÍaat.
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