De stemmetjes in mijn hoofd
‘Kom op Mathis, dit kan je niet menen! Ben je echt zo’n watje? Je doet me denken aan mijn
grootmoeder. Man, die was pas bang toen ik haar meenam in de waterglijbaan!’ Mijn beste
vriend slaat de spijker op zijn kop. Ja, ik ben echt zo’n watje, antwoord ik in gedachten. Is
daar iets mis mee?
Het warme water van het bubbelbad prikt in mijn ogen, maar ik blijf Ewan aankijken
zonder te knipperen. Vanaf de kunststof bodem dwarrelen duizenden luchtbelletjes
omhoog. De manier waarop ze zachtjes langs de zijkant van mijn benen opwaarts bewegen
doet me huiveren. Met een aangename rilling keer ik terug naar het hier en nu. Ik snuif
diep en de heerlijke geur van lavendel kruipt in mijn neus. Mijn moment van genot wordt
verstoord door Ewan’s gedram.
‘Wil je alsjeblíéft nog één laatste keertje van de waterglijbaan gaan? Voor de allerlaatste
keer vandaag? Als je wil, kan ik aan de redder vragen of je zwembandjes aan mag doen.’
Met een zielige blik die maar al te nep is, probeert hij me om te kopen. Dat trucje heeft al
vaker gewerkt. Niet toegeven nu, Mathis, prent ik mezelf in.
In tegenstelling tot mijn beste vriend, hou ik helemaal niet van alles wat snel, hoog of
gevaarlijk is. Mij doe je geen plezier met een dagje naar het pretpark of een
avonturenwandeling, en Ewan weet dat maar al te goed. Hoewel hij al meer dan twaalf jaar
mijn beste vriend is en me dus door en door kent, wil hij me koste wat het kost overhalen
om een tweede keer mijn leven te wagen in die gestoorde glijbaan.
Aan de rand van het bubbelbad staat Ewan te stuiteren. Hij springt van het ene been op
het andere uit puur enthousiasme. Zijn hoofd raakt telkens een van de palmbladeren die
het tropische zwembad decoreren. Even verderop staat een stapel houten kratten, met
daarnaast een plastic nepkanon. Het piratenthema is rijkelijk uitgestreken over het
volledige zwembad. Warm water druppelt uit mijn zwarte haren en een rilling loopt over
mijn rug. Ik hou niet van piraten.
Ewan schopt speels met zijn voet in het water, en het opspattende water belandt in mijn
gezicht. Met een snelle beweging grijp ik zijn been vast en trek hem onderuit. Schreeuwend
belandt hij naast me in het bubbelbad. De mensen die in de andere jacuzzi zitten te
genieten, kijken ons vuil aan en maken aanstalten om hun rust elders te gaan zoeken.
Ondanks mijn slimme aanval, is Ewan nog niet verslagen.
‘Binnen een uurtje sluit het zwembad en dan moeten we naar huis,’ gaat hij verder. Hij
probeert me nog steeds te overreden. ‘En vanaf morgen zitten we weer een jaar lang
opgesloten in die kloteschool om onze kostbare tijd te verdoen aan leerstof waar we niks

aan hebben. Trouwens, een lekker warm bad heb je thuis ook, maar een supersnelle
glijbaan zoals de Moonstruck vind je nergens anders!’ luidt zijn laatste argument. Ergens
heeft hij gelijk, dat weet ik ook. Toch voel ik er weinig voor om het heerlijk warme water
vaarwel te zeggen en met hem mee te gaan.
Terwijl ik mijn opties overweeg, zie ik hoe Ewan met zijn hand door zijn haar gaat om de
perfecte wet look te creëren. Hij kucht zachtjes en gluurt vanuit zijn ooghoek naar enkele
meisjes in bikini die voorbijlopen.
‘Hé Mathis, we moeten voortmaken. Ik wil zo meteen nog naar de sportschool om mijn
buikspieren te trainen,’ zegt hij luid. Heel subtiel, Ewan. De meisjes, twee blondines en
eentje met lichtbruin haar, doen alsof ze hem niet gehoord hebben en nemen plaats in de
jacuzzi naast ons. Hoewel ik een vriendin heb die ik heel graag zie, kan ik het niet laten om
de meisjes te bestuderen. Ze lijken een beetje ouder dan wij, ik schat ze een jaar of
achttien.
‘Mathis?’ zegt Ewan veel te luid. De meisjes lachen en ik keer terug naar het hier en nu,
niet wetende wat Ewan me zonet heeft gevraagd. ‘De glijbaan?’ herhaalt hij lachend.
Oh ja. Uiteindelijk besef ik dat ik het snelst van zijn aanhoudende gezeur af kom door
gewoon mee te gaan naar die idiote glijbaan.
Na nog een laatste keer kopje onder te zijn gegaan in het heerlijke lavendelwater, hijs ik
mezelf naar boven. De koele lucht die onverbiddelijk langs mijn lichaam strijkt, doet mijn
ontspannen spieren verstijven. Ik zucht geërgerd en zeg: ‘Goed, ik ga mee.’
Juichend springt Ewan in het rond, terwijl ik sta te bibberen van de kou. Mopperend sla
ik mijn armen om me heen om het een beetje warmer te krijgen. Dan valt mijn oog op de
drie meisjes die in de aangrenzende jacuzzi zitten. Twee van hen zitten te praten en
giechelen, en genieten met volle teugen van hun waarschijnlijk laatste vakantiedag. Het
derde meisje zit een beetje afgezonderd van de rest. Ze doet niet mee aan de vrolijke
gesprekken over hun favoriete muziekband, de acteurs die zij het knapst vinden en de
leuke jongens die er dit schooljaar waarschijnlijk niet in hun klas gaan zitten. Omdat het
derde meisje, de stille, met haar rug naar me toe zit, zie ik haar gezicht niet. Ze neemt haar
lichtbruine haren vast en draait ze rond tot een schattig dotje. Daarna doet ze een gifgroen
haarrekje rond de hele constructie, zodat het stevig op zijn plaats blijft zitten. Het lijkt een
beetje op...
‘Mathis, please?’ Abrupt word ik uit mijn mijmeringen gerukt door Ewan. Oh ja, we
gingen iets doen... ons leven riskeren in een stomme glijbaan. Terwijl ik het prikkende
chloorwater zo goed en zo kwaad mogelijk uit mijn gezicht veeg en mijn natte haren
fatsoeneer, krijg ik een harde duw in mijn rug die me doet wankelen op mijn benen. Ewan

kan me nog net op het nippertje bij een arm grijpen en voorkomen dat ik recht op mijn
gezicht val.
‘Hé, niet onderuitgaan,’ zegt hij. ‘Hoewel het zwembad er vast heel interessant uit ziet
wanneer je op je rug op de tegelvloer ligt.’ Gniffelend kijkt hij achterom.
Verdwaasd schud ik mijn hoofd en probeer te ontdekken wie me zo ruw omver stootte.
Mijn blik glijdt over het zwembadcomplex. Een moeder zit met haar baby te spelen in het
kinderbad, twee jongetjes glijden gillend van het lachen van een glijbaan naar beneden.
Een kale man met een duikbril op trekt gestaag baantjes in het olympisch bad. Er is
niemand te zien die me geduwd zou kunnen hebben. Vreemd.
‘Ik val niet zomaar om, iemand duwde me,’ verbeter ik.
Verbijsterd kijkt Ewan in het rond, op zoek naar de dader. ‘Ik zou je ook een duw geven
als ik niet wist wat voor een omvangrijke tientonner je was.’ Met mijn zestig kilo ben ik
bijna net zo mager als een regenworm op dieet en mijn beste vriend maakt daar constant
grapjes over. ‘Wie doet nu zoiets?’
Voorzichtig stap ik de paar treden af naar beneden. Mijn lichaam staat boordevol
kippenvel van de kou, elke vierkante centimeter is er mee bedekt. Ik spring de laatste drie
treden af en beland naast Ewan. ‘Kom op, het is tijd om ons te amuseren!’

