
11

kleur 210 mm + bord perdu 5mm = 215 mm

| ZS 2013-08     Leeshulp nodig? Je kunt dit verhaal beluisteren op www.zonnestraal.be • AVI 7

Aan de zijkant van de koelkast hangt 
een poster met ijsjes. Bram houdt zijn 
hoofd scheef. Misschien kan hij straks 
nog een dessertje komen halen.
– En voor jou? vraagt de vrouw achter 
de toonbank. Ze heeft een woeste bos 
haar. Op haar neus wiebelt een brilletje.
– Een kleine friet, glimlacht Bram. 
En een cola. En een frikandel. 
Alsjeblieft. Zie je wel, mama, denkt hij. 
Ik kan dat best.

– Mayonaise?
– Nee ... of ja. Toch.
De vrouw fronst. 
– Weet je het zeker?
Bram knikt en pakt alvast een vorkje. 
Zijn blik gaat van het plafond naar de 
punten van zijn voetbalschoenen. Kan 
die vrouw niet een beetje vriendelijker 
zijn? Ach, ja. Dadelijk kan hij smikkelen. 
Lekker een frietje eten in het park. 
Hij kijkt er al de hele dag naar uit. 

Een frietje 
zonder 
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Even later zet de vrouw een zakje 
op de toonbank. 
– Zes euro vijftig, zegt ze.
– Alsjebl... Bram slikt, zijn hand 
grabbelt in zijn linker broekzak. 
Waar is dat briefje nou?
– Zes euro vijftig, herhaalt de vrouw 
ongeduldig.
– Ja, ik heb, maar ... 
Hij voelt nu ook in de andere broekzak 
en haalt een zakdoek en een knikker 
boven.
De vrouw trekt een wenkbrauw op. 
– Heb je geen geld bij, jongen?
– Jawel, piept Bram, tien euro. 
Gekregen van mijn mama. 
Een blos schiet naar zijn wangen. Achter 
hem grinnikt iemand. Bram grabbelt 
opnieuw in zijn broekzakken. Niks.
De vrouw zucht.  

– Daarnet had ik het nog, zegt Bram. 
Echt.
– Zal wel, doet de vrouw. Misschien 
moet je snel even naar huis fietsen. 
Geld halen.
Bram schudt zijn hoofd. 
– Dat kan niet.
– O nee? doet de vrouw verbaasd.
Bram voelt zijn wangen nog warmer 
worden. Hakkelend legt hij het uit. Dat 
hij vandaag een voetbaltornooi had, en 
dat zijn ouders in een duur restaurant 
gingen eten. Daarom mocht hij nu, 
in zijn eentje, een frietje halen. 
De vrouw haalt haar schouders op. 
– Jammer, zegt ze luid. Maar géén geld, 
geen frietjes. Dat snap je toch, jongen?
Bram knikt en loopt treurig 
de frituur uit. 
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Met een diepe zucht zet hij zich 
op het bankje in het park. 
Stom, driedubbel stom.
– Oei, wat kijk jij droevig? 
klinkt het opeens.
Het is Yasmine van zijn klas. 
Ze heeft een ijsje in haar hand.
– Niet droevig, ik heb honger, 
antwoordt Bram nors.
– O, doet ze, wil je een likje?
– Nee!
– Of heb je liever een heel ijsje. 
Kan ook.
Bram kijkt haar aan. Nou.
Yasmine lacht. 
– Ik heb daarnet tien euro gevonden. 
– Tien euro, herhaalt Bram.
– Goed hè, zegt Yasmine. Wil je twee 
of drie bollen?
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