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HOOFDSTUK EEN

Dit ga je niet geloven.

Veronica Chang is niet met lof geslaagd voor piano  

Niveau 5. Ze is zelfs maar krap aan geslaagd! Waarom je 

dat zou moeten verbazen? Nou, we hebben het hier over  

Veronica, het genie van onze klas. Antwoorden zijn gek op 

haar! Die lijken wel van het plafond omlaag te dwarrelen naar 

haar, voordat ze bij iemand anders terecht kunnen komen 

(Marcus Breen noemt haar Siri). Vorige maand was ze jarig en 

ik vroeg haar of ze wensen had.

‘Oorlog en vrede,’ zei ze, en toen keek ik haar met opge-

trokken wenkbrauwen aan.

‘Beetje veel gevraagd.’

‘Hoe bedoel je?’

‘Nou, je kunt niet allebei krijgen,’ zei ik. ‘En bovendien ben 

ik niet de premier, dus hoe zou ik dat moeten regelen?’
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Veronica keek me aan. ‘Het is een boek. Nooit van Tolstoj 

gehoord?’

‘O,’ zei ik. ‘Maar het is vast niet zo goed als Meneer Gom.’

En toen ik Oorlog en vrede later zag staan in de boekwin-

kel in Blackheath, zag ik dat het ook echt klopte wat ik had 

gezegd.

Op muziekgebied is Veronica briljant. Toen ze Niveau 

4 deed, moest ze van mevrouw Johnson (ons vorige school-

hoofd) opstaan tijdens de weekopening. Die kondigde aan dat 

Veronica het hoogste cijfer van het hele land had gekregen. 

Veronica keek er niet eens van op.

‘Ik heb mazzel gehad,’ zei ze terwijl ze haar schouders op-

haalde en me aankeek. ‘Want mijn glissando was niet zo best.’

Ik wilde vragen wat ze bedoelde, maar mevrouw John-

son riep haar naar voren om een van haar stukken 

te spelen. Wolfman Amadeus… Mowgli (geloof 

ik). En wow! De enige keer dat ik vingers 

heb gezien die net zo snel waren, was 

toen Lance op zijn verjaardag een 

zak Haribo had meegebracht.

Marcus Breen begon op 

een gegeven moment 

te klappen, maar 
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dat bleek gewoon een zacht stukje te zijn en Veronica speelde 

gewoon door. Toen ze echt klaar was, staarde ik haar aan.

‘Waanzinnig,’ zei ik. ‘Maar ook een beetje saai.’

Daar was Lance het mee eens. ‘Je bent echt keigoed,’ zei hij. 

‘Maar kun je dan ook… eh…’

‘Wat?’

Hij was zo vol ontzag dat hij amper uit zijn woorden kwam. 

‘Star Wars spelen?’

‘Geen idee,’ antwoordde Veronica. ‘Van wie is dat?’

Lance moest even nadenken. ‘Van Obi-Wan Kenobi.’

‘Is hij uit de renaissance of uit de barok?’

‘Jedi,’ zei Lance.

Dat was een halfjaar geleden. Vorige week had ze Niveau 5 

gehaald. Ik was bij haar thuis geweest. Veronica’s moeder 

kwam de keuken in en zwaaide met een envelop. Ze had een 

lach op haar gezicht, maar die verdween toen ze hem open-

maakte. Haar moeder had de envelop in de ene hand en de 

uitslag in de andere, en ze staarde alleen maar naar de uitslag; 

verbazing maakte plaats voor ongeloof en toen slaakte ze een 

zucht en pakte haar telefoon.

‘Ik denk dat er een vergissing is gemaakt,’ zei ze. ‘Het be-

treft Veronica Chang. c-h-a-n-g.’

Maar dat bleek niet zo te zijn. De vrouw aan de telefoon 

was er zeker van. Veronica was niet geslaagd met lof en had 

zelfs geen eervolle vermelding gekregen.

‘Nou, toch goed gedaan,’ zei haar moeder (want die is heel 
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aardig). Maar toen ging ze opnieuw bellen, dit keer naar de 

pianojuf van Veronica, en ze liep naar de woonkamer om met 

haar te praten. Ik geloof dat Veronica weg wilde voordat haar 

moeder terugkwam, en daarom gingen we naar buiten en lie-

pen naar het houten huisje achter in hun tuin, waar haar oma 

vroeger woonde (die ze Nanai noemt). Het was er stil. En stof-

fig. We stonden er een poosje zonder iets te zeggen en keken 

naar alle oude foto’s die er aan de muur hingen, en toen naar 

de stoel van Nanai. Die was nog leger dan de rest van het huis-

je. De stoel leek uitgehold, zoals de lege ruimtes die we hadden 

gezien bij de tentoonstelling over Pompeï in het Brits Museum. 

Op de stoel lag een foto. Oud. Zwart-wit, in een lijstje zon-

der glas. Ik pakte hem op, en we keken er allebei naar totdat  

Veronica iets deed wat me bang maakte.

Ze begon te huilen.

Jakkes! Ik keek naar haar en had geen flauw idee wat 

ik moest doen totdat ik mijn hand uitstak, die boven haar 

schouder bleef zweven als een X-vleugel Starfighter die op het 

punt staat te landen. Daar zweefde hij nog toen haar vader 

binnenkwam.

‘Geeft niks, lieverd,’ zei hij terwijl hij een schep tegen de 

muur zette. ‘Het was maar een niveautest.’

‘Hè?’

‘Je mag best teleurgesteld zijn. Maar je kunt de volgende 

keer toch gewoon beter presteren?’

Veronica antwoordde niet. Ze keek haar vader alleen aan 
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en schudde haar hoofd, terwijl de tranen uit haar ogen spron-

gen als kinderen uit een schoolbus. Toen deed ze iets waar hij 

raar van opkeek. Ze hield op met huilen – en begon te lachen! 

Ze moest onbedaarlijk lachen, wat haar vader helemaal van 

zijn stuk bracht. Hij wist niet waarom ze lachte, maar ik wel 

– ik wist het maar al te goed. Natuurlijk wist ik het. Het was 

omdat ze niet met lof was geslaagd. Voor de allereerste 

keer! Dat was niet erg. Dat was niet wat haar aan het huilen 

had gemaakt.

Geloof het of niet, maar op het nippertje geslaagd zijn voor 

Niveau 5 pianospelen was eigenlijk een van de beste dingen 

die Veronica Chang haar hele leven was overkomen.

En dit boek gaat helemaal over het waarom.

(Dus tot in het volgende hoofdstuk.)
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