Het haar van de pop
‘Hiep, hiep, hiep…’, alle handen van de
kinderen gaan juichend omhoog en een
oorverdovend ‘hoera!’ klinkt door de hele
school. Voor de klas staat de jarige te
stralen op de stoel. Al enkele dagen
laat Leonie weten dat ze een hele
bijzondere traktatie heeft: ’Ik trakteer
niet op een gewoon zakje chips of op
snoep. Nee, het is een verrassing,
waar niemand nog op getrakteerd
heeft.’ Nu kijkt de hele klas
nieuwsgierig naar Leonie die het
deksel van de grote versierde dozen
tilt. Wat voor lekkers zit erin? ‘Wow’,
roepen enkele kinderen,’ taarten met
jouw foto erop.’ ‘Oh, wat jammer om
met een mes die mooie foto kapot te
snijden en op te eten’, lacht de juf,
‘zullen we de taarten maar heel laten?’
‘Nee!’ roepen de kinderen in koor, ’eten,
eten, eten!’ Sanne zit achter in de klas.
Niemand let erop dat ze niet enthousiast mee
roept met de klas. ‘Aanstelster, die Leonie’, denkt
Sanne. ‘Moet je zien hoe ze weer opvalt met die taarten
met zo’n grote foto van haar zelf erop.’ Juf vraagt: ‘Vertel eens Leonie, wat
heb je voor je verjaardag gekregen?’ Leonie loopt als een mannequin een
rondje om haar stoel. ‘Het kan niet missen,’ denkt Sanne. ’Spiksplinternieuwe
kleren van het duurste merk.’ Sanne denkt aan wat haar moeder zegt: ‘Die
dure merk kleren zitten er voor jou niet in joh. Je hebt ook nog een broer en
een zus. Voor het zelfde geld koop ik voor jullie alle drie in de winkel ‘Koop
meer voor minder’ nieuwe kleren.’ Sanne kijkt ontevreden naar haar
schoenen. Ze is jaloers als ze de trendy sneakers van Leonie ziet. Die zou ze
zelf ook zo graag willen hebben. ‘Je boft dat de schoenen van je zus er nog
zo mooi uitzien en jij ze nog kan dragen,’ heeft moeder
gezegd. En Sanne haar protest veranderde daar niets
aan. De zon schijnt door het raam naar binnen. De
kinderen schieten in de lach als de juf de taart
aansnijdt. Haar handen zitten onder de slagroom en
ze strijkt ongemerkt alle slagroom door het haar als
ze zucht: ’Hoe krijg ik die taart nu in zoveel gelijke
stukken? Poeh, je maakt het me wel moeilijk, hoor
Leonie.’ Sanne lacht niet mee en ze voelt niet hoe
de zon op haar haren schijnt. Haar hoofd zit vol
donkere boze gedachten. Wat is er toch gebeurd dat
ze nu zo jaloers is op Leonie?

Sanne en Leonie spelen vaak samen. In Leonie haar
gezellige slaapkamer staat het leukste en nieuwste
speelgoed. Het is echt cool om met haar computer
spelletjes te spelen, die ze zelf niet heeft. Maar de
meeste lol hebben ze als ze in de grote tuin samen
hutten bouwen.
Vanmorgen gebeurde er iets waardoor het mis
ging. Al dagenlang doet Leonie heel geheimzinnig over haar
partijtje. Je ziet aan haar gezicht dat het iets heel speciaals zal
worden. ‘Maar’, voegde Leonie er aan toe, ‘ik mag maar vier
kinderen uitnodigen, en het liefste neem ik jullie allemaal mee.’
Voor schooltijd kwam Leonie het plein op, ze zwaaide naar de
kinderen met de gekleurde uitnodigingen van haar feestje in
de hand. Sanne loopt al dagen te fantaseren waar ze naar toe
zullen gaan. Bij Leonie gaat altijd alles anders, leuker, en dit
partijtje zal ook wel onwijs te gek worden. Sanne kan niet
wachten om ook zo’n uitnodiging te krijgen. Leonie deelt de
kaarten uit aan het groepje vriendinnen om haar heen. Maar… wat
een tegenvaller… er zit geen kaart voor Sanne bij. De andere
meisjes gillen: ‘Yoehoe! Dat is gaaf Leonie, naar de nieuwste
kindermusical in het grootste theater van Amsterdam. Echt
vet cool!’ Ze springen om de jarige heen. ‘En daarna
gaan we nog een hapje eten in een te gek restaurant,’
giechelt Leonie. Sanne baalt, waarom krijgt zij geen
uitnodiging, ze is toch ook één van de beste vriendinnen
van Leonie? Ze voelt een stekend, misselijk makend
gevoel in haar buik. Een pijn, omdat ze er niet bij hoort,
en afgewezen wordt voor zo’n grandioos partijtje. Zo’n
feest is wel eventjes iets anders dan de spelletjes die ze
doen op haar verjaardag, gewoon bij haar thuis. Sanne
voelt hoe de jaloezie en de boosheid haar keel dicht
knijpen. Ze schopt boos tegen een steentje, en in de gang
smijt ze haar jas aan de kapstok. Ze neemt zich voor om het
Leonie betaald te zetten.
Intussen deelt Leonie de stukken taart uit. ‘Hè
Sanne, slaap je? Kijk, hier is een lekker stuk taart
voor je.’ Leonie zet de taart op een gekleurd
bordje voor haar neer. Sanne kijkt in het
lachende gezicht van de jarige, en slaat vlug
haar ogen neer. Ze ziet dat op haar taartstuk
de lachende mond van Leonie staat. De hele
klas roept enthousiast: ‘Dankjewel Leonie’, en
iedereen begint te smullen van de taart. ‘Pf…’
zucht Sanne,’hoe krijg ik dat door mijn keel?’

‘Ik heb mijn mooiste cadeau meegenomen om
te laten zien,’ vertelt Leonie. Ze haalt uit de tas
een prachtige pop met lange haren. ‘Je kunt
de haren langer en korter maken, en er echte
krullen in maken. Er zitten ook echte make-up
spulletjes bij voor de ogen en de mond.’
Sanne denkt boos aan die stomme pop die ze
van oma kreeg voor haar verjaardag, met een
kaal hoofd en waar je verder niks mee kan
doen. Haar jaloezie groeit en op hetzelfde
moment groeit er een boos plannetje in haar
hoofd.
‘Is alle taart op?’ vraagt de juf, ‘gauw naar buiten,
het is pauze.’ De kinderen lopen vlug naar de gang,
enkele vriendinnen geven Leonie een arm en giechelend
verlaten ze de klas. Ook de juf gaat de klas uit. Niemand let op Sanne, die
doet alsof ze nog druk bezig is met het eten van het laatste stukje van haar
taart. Ondertussen zoekt ze met haar hand in het etui, ja, daar voelt ze wat ze
nodig heeft… een schaar. Sanne kijkt om haar heen, iedereen is al naar
buiten, niemand die haar ziet. Ze loopt naar
de tafel waar de pop van Leonie ligt. Ze
neemt de lange haarlokken in de hand
en knip, knip, knip, knipt ze enkele
plukken van het hoofd van de
pop. Vlug de schaar opruimen,
de haarlokken weg gooien en
naar buiten. Op het plein roept
Leonie haar toe: ‘Hé Sanne,
doe je ook mee met touwtje
springen?’ Wat raar, dat die
voldoening die ze net nog
voelde, nu zo snel verandert
in een zwaar gevoel in haar
buik. ‘Nee, ik heb geen zin,
ik voel me niet zo lekker.’
antwoord Sanne, en in een
hoekje van het plein wacht
ze tot de pauze voorbij is.

Na de pauze ontdekt Leonie wat er is gebeurd met haar
pop. De hele klas is verontwaardigd, en enkele meisjes
proberen Leonie te troosten. ‘Wie doet er nou zoiets
gemeens?’ De kinderen praten druk door elkaar. Het wordt
pas stil als de juf aan elk kind vraagt: ’Heb jij het gedaan?’
Sanne houdt de adem in, haar hart bonkt in de keel als de juf
haar aankijkt en ze schudt vlug met haar hoofd van ‘nee’. ‘Ik kan me
voorstellen dat het heel moeilijk is voor de dader om op te biechten dat je
het hebt gedaan.’ zegt juf. ‘Maar ik hoop dat je dapper genoeg bent om na
schooltijd bij me langs te komen om het te vertellen. Ik denk dat het nog
moeilijker is om met dit geheim rond te blijven lopen. Wees daarom flink en
vertel het zo vlug mogelijk.’ Dan roept Jeroen door de klas: ’De kleuters lopen
altijd langs ons lokaal. Misschien is een kleuter naar binnen geglipt en heeft hij
het gedaan toen we buiten waren. Dat zou toch best kunnen?’ Enkele
kinderen knikken, ook Sanne. Dan gaat de klas rekenen. De getallen buitelen
door het hoofd van Sanne en het lukt haar niet om de aandacht bij de
sommen te houden. Hoe redt ze zich uit deze situatie? Dat is een som die niet
op te lossen is!
Weken gaan voorbij. Sanne probeert te vergeten wat er is gebeurd, maar in
haar hoofd blijven de gedachten haar plagen. Ze draagt het mee als een
zeurend gevoel. En daar heeft ze het meeste last van als Leonie in de buurt is.
Soms vraagt Leonie aan Sanne of ze het leuk vindt om met haar te spelen.
Maar Sanne bedenkt steeds een smoes: ‘Nee, ik ben niet lekker… Ik moet op
mijn broertje passen… Mijn oma is ziek en ik ga bij haar op bezoek…’
Op een morgen vertelt de juf een verhaal uit de Bijbel. Dat is niet zo bijzonder
want dat doet ze wel vaker. Maar deze keer lijkt het wel of de juf het verhaal
speciaal aan haar vertelt. In het verhaal nemen de soldaten Jezus mee.
Petrus wordt razend, hij pakt zijn zwaard en slaat het oor af van één van de
soldaten. ‘Net goed,’ denkt Sanne, ’Jezus heeft toch alleen maar goede
dingen gedaan? Maar waarom willen ze Hem dan toch kwaad doen?’
Het antwoord van Jezus verbaast Sanne: ’Weet je niet
dat ik mijn Vader in de hemel maar hoef te roepen,
en dat Hij mij dan onmiddelijk Zijn engelen stuurt
die mij kunnen helpen?’ Jezus is niet boos op
zijn vijand en Hij geneest meteen het oor van
de soldaat.’ Juf vraagt: ’Weten jullie waarom
Jezus zich zomaar mee liet nemen door de
soldaten? En waarom Hij het toeliet dat ze
Hem aan een kruis hangen?’ Het blijft lang stil
in de klas. Niemand weet het antwoord. Dan
zegt de juf: ‘Dat deed Hij voor jou’. Sanne
schiet overeind, zegt de juf dat alleen tegen
haar?

De woorden klinken als een echo in
haar hoofd: ‘Dat deed Hij voor
jou.’ ‘Voor mij? Maar waarom
dan?’ denkt Sanne. Raar, ze
heeft het verhaal wel
vaker gehoord, maar die
vraag heeft ze zichzelf
nog
nooit
gesteld.
Sanne sluit haar ogen,
en het is net of ze Jezus
voor zich ziet staan. Hij
zegt tegen haar: ’Ik
deed het voor jou
Sanne, omdat Ik zoveel
van je houd!’ De juf vertelt
dat Jezus de Zoon van God
is, maar toch koos Hij er voor
om de hemel te verlaten en een
mens te worden, zoals jij en ik. Al ons
verdriet, onze boosheid, alle fouten, de
pijn die je voelt als je er niet bij hoort, jouw ziekte, alles heeft Hij gevoeld en
meegemaakt. Er is niemand die jou zo goed kan begrijpen als Jezus. Hè,
waarom moet Sanne nu weer denken aan de dag dat Leonie jarig was?
Weet Jezus dan ook hoe het voelt als je niet wordt uitgekozen? Was Hij er bij
toen ze geen uitnodiging kreeg om op het partijtje te komen? Begrijpt Hij dan
ook de haat en de boosheid die ze voelde, waardoor ze de haren van de
pop knipte? Sanne luistert verder. ‘Jezus voelde alle nare en lelijke dingen
van ons, alsof Hij het zelf heeft gedaan. Hij zei: ‘Vader in de hemel, straft U mij
er maar voor, en niet de mensen van wie ik zoveel houd.’ Daarom is Hij
gestorven. Wie weet wat het wonder is van Pasen?’ Opnieuw is het stil in de
klas. ‘Ja, dat Jezus weer is opgestaan uit de dood’, roept een jongen. Juf
knikt: ‘Dat klopt. Want daardoor is het mogelijk dat Jezus nu met jou kan
ruilen. Jezus wil niets liever dan ruilen met jou.’ ‘Ruilen?’ denkt Sanne. ‘Wat wil
Hij dan ruilen met mij?’ ‘Weet je,’ zegt juf, ‘je mag aan Jezus vertellen waar je
mee zit, waar jij je misschien voor schaamt, of de pijn die je voelt. Jezus zegt:
’Geef het maar aan Mij, dan geef ik jou mijn vergeving. In plaats daarvan
kom Ik zelf in je wonen. Ik vind het fijn om je blij te maken en je mijn vrede te
geven!’
’s Avonds kan Sanne niet slapen. Ze moet steeds weer denken aan het
verhaal. Als een echo hoort ze de woorden van de Here Jezus in haar hoofd:
’Ik deed het voor jou. Wil je met me ruilen?’ Sanne merkt niet hoe haar kussen
nat wordt van de tranen. ‘Lieve Jezus, help me, ik wil zo graag dat het weer
goed komt met Leonie. Wilt U mij vergeven en dat nare gevoel bij me weg
halen, en komt U alstublieft in mij wonen?’ Het is heel stil in de kamer van
Sanne. Buiten is het donker en iedereen slaapt al. Maar Sanne is klaar wakker.
Binnenin haar borrelen zoveel blijde woorden. Sanne lacht als ze opeens

moet denken aan een colafles. Als je die schudt spuit al het schuim eruit, het
kan niet langer in de fles blijven. Zo voelt het nu ook bij haar van binnen, ze
voelt zich zo blij, het moet er gewoon uit. Het liefst zou ze een dansje maken
op haar bed. Ze gooit haar beer tot aan het plafond. ’Dank U Jezus, U bent
er en U gaat me helpen’, fluistert Sanne.
De volgende morgen maakt Sanne haar vader en moeder al vroeg wakker.
Ze gaat op de rand van hun bed zitten en ze vertelt alles wat er is gebeurd.
Dat is best wel eng, misschien worden papa en mama wel boos op haar.
Maar als Sanne er aan denkt dat Jezus nu bij haar is om te helpen, durft ze
het toch allemaal te vertellen. Moeder strijkt over haar haren en geeft haar
een zoen: ‘Wat zul jij je opgelucht voelen nu je het hebt verteld.’
Die dag moet Sanne gewoon naar school. Maar als de school uit is, zitten
Sanne, moeder, de juf en Leonie om een tafel in de klas.
Moeder heeft de juf gebeld en een afspraak
gemaakt. ‘Help me, lieve Jezus’, fluistert Sanne. ‘Wil
je ons iets vertellen Sanne?’ vraagt de juf
vriendelijk. ’Eh…ja…’ begint Sanne. De tranen
lopen over haar wangen als ze aan Leonie
vertelt hoe het is gekomen dat ze de haren
van de pop heeft geknipt. Als ze naar
Leonie durft op te kijken ziet ze dat Leonie
naar haar lacht: ’Joh, ik begreep er niets
van waarom je niet meer met me wilde
spelen. Ik ben zo blij dat we weer
gewoon vriendinnen kunnen zijn.’
Sanne fluistert: ‘Ik heb al een tijdje
gespaard. Zal ik jou het geld geven,
zodat je een nieuwe pop kan kopen?’
Leonie schudt haar hoofd. ‘Nee joh,
mijn moeder heeft het haar van de
pop zo mooi kort geknipt, en eerlijk
gezegd was ik de pop al een beetje
vergeten. En weet je wat, we vergeten
ook wat er is gebeurd. We vertellen het
niet aan de andere kinderen in de klas,
die hebben er verder niets mee te
maken, oké?’ Sanne lacht. Wat is ze blij.
De zon schijnt in het lokaal naar binnen,
op het gezicht van Sanne. Sanne straalt en
ze voelt zich warm en blij van binnen.
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