
Egon sloeg de straat van zijn school in en keek 
rond of hij zijn vrienden al zag. Zijn warrige 
rode haren piekten uit de capuchon van zijn 
sweater. In een flits zag hij dat nieuwe meisje uit 
de vijfde klas, Lorena heette ze. 

Zoals altijd droeg ze een slap, groen hoedje op 
haar hoofd. Hij snapte niet wat ze daar zo mooi 
aan vond. Ze hield haar smartphone voor zich 
uit. Haar ogen gleden nieuwsgierig rond. 

Maakte ze foto’s? Maar waarvan dan? Veel 
bijzonders was er op straat niet te zien. 
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Ze zwenkte haar smartphone zijn kant uit. 
Spontaan draaide hij zijn hoofd om en dook 
weg. Al sinds hij een baby was, hield hij er niet 
van om gefotografeerd te worden. Misschien 
omdat zijn oma bij elk kiekje bleef herhalen dat 
zijn haren toch al iets minder rood waren. Hij 
was thuis de enige met rood haar. Mama zei 
wel dat zijn haarkleur heel apart was, maar hij 
twijfelde of ze het meende. Oma vond het in 
elk geval maar niets. Zelf vond hij het vervelend 
dat je als roodharige altijd meer opviel dan 
kinderen met bruine of zwarte haren. Met zijn 
gezicht naar de grond slenterde hij naar de 
schoolpoort.



 
In de eetzaal ’s middags kauwde Egon lusteloos 
op een boterham met kaas, terwijl hij met 
een half oor naar zijn vriend Ruben luisterde. 
Opeens verslikte hij zich. Was dat weer dat 
meisje, daar aan die tafel twee rijen verder? En 
zat ze nu weer naar hem te staren? 

Zonder nadenken schoot hij overeind en 
slalomde tussen de stoelen door haar richting 
uit. Maar Lorena liet haar blik over hem heen 
glijden en boog zich over haar brooddoos. Ze 
keek niet op, zelfs niet toen Egon vlak voor 
haar bleef staan. Hij aarzelde. Misschien had hij 
zich toch vergist. Misschien keek ze naar iets 
achter hem, dat hij niet had opgemerkt. Hij 
droop af.
 

 
De rest van de dag was hij op zijn hoede.  
Bij het voetballen miste hij een voorzet, omdat 
hij voortdurend Lorena in de gaten hield. In 
de pauze zette hij een pet op zijn hoofd om 
minder zichtbaar te zijn. Op het einde van de 
schooldag glipte hij de speelplaats op en stelde 
zich verdekt op net buiten de schoolpoort. Hier 
moest Lorena langskomen. Dan zou hij het haar 
vragen. Maar ze daagde niet op. Hij wilde net 
weglopen, toen hij achter zich opeens een klik 
hoorde. Vliegensvlug draaide hij zich om. Het 
was Lorena, met haar smartphone in de aanslag. 
Ze lachte breed. Hebbes! zei ze.



Waarom zit je me steeds te 
bespioneren? vroeg Egon. Ik 
verzamel foto’s van mensen 
met bijzonder haar, legde 
Lorena uit. Kijk maar. Ze 
veegde met haar vinger over 
het scherm. Egon zag de zwarte 
kroeskop van Kamal, de grijze 
krullen van een hem onbekende 
oma, de lange bruine vlecht 
van Kia uit het vierde. En een 
foto van hemzelf. Mooi, zei 
Egon gemeend. Het had wel 
iets, al die haren. Wat een gek 
meisje om foto’s van hoofden te 
verzamelen!

Jouw kleur had ik nog niet, zei 
Lorena van onder haar slappe, 
groene hoedje. Waarom zou 
je mijn kleur willen? zei Egon 
korzelig. Hij zou zijn haarkleur 
meteen willen ruilen voor een 
saaie, bruine haarbos zoals zijn 
broer. 

Weet je dat niet? vroeg Lorena 
met een glimlach. Snel haalde 
ze het hoedje van haar hoofd. 
Een waterval van kleine, rode 
krulletjes golfde over haar 
schouders. Rode haren zijn 
zeldzaam en alles wat zeldzaam 
is, is extra kostbaar, zei Lorena 
met haar kin in de lucht.
 
Egon schoot in de lach en 
stompte Lorena vrolijk tegen 
haar arm. Je zou mijn zus 
kunnen zijn! lachte hij. Of nog 
iets veel mooiers, dacht hij. 
Geef hier, dan maak ik een foto 
van jou! zei hij. Lorena lachte 
en reikte hem haar smartphone. 
Pas door het schermpje zag hij 
hoe mooi ze was.




