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Kun je beter een kikker zoenen?

Een kikkerzoen is nog beter dan de lippen raken van een meisje. Ahmet trekt de bolderkar 
met gereedschap en planken. We zijn van plan vandaag de boomhut af te maken. Ik loop 
achter hem te mokken. We zijn uren later dan de bedoeling was en we zouden ook nog 
met onze katapult gaan schieten. Het lijkt Ahmet allemaal niets te schelen, hij loopt 
gewoon door met de kar achter hem aan. Ik loop naar hem toe en tik met mijn katapult op 
zijn hoofd.
‘Wat is er, Benjamin? Waarom doe je zo boos tegen me?’ zegt Ahmet.
‘Als het allemaal zo lang duurt, dan komen we nergens,’ zeg ik zwaar geïrriteerd.
Ahmet pakt de katapult af en houdt hem omhoog: ‘Zo schiet je helemaal niks, zonder 
katapult.’
Dan stapt opeens Louise achter Ahmet vandaan die de katapult pakt. ‘Zullen we eens kijken 
wie het beste kan schieten? Wie die tak daar kan raken?’ vraagt Louise lachend aan mij.
Ik heb een hele zak kiezelstenen mee, maar ik geef er geen. Zoek er zelf maar een, denk ik. 
Ondertussen staat Louise geduldig te wachten tot Ahmet een steentje voor haar heeft 
gevonden. Alles ging goed met de hut, tot Louise mee moest doen van Ahmet. Een meisje. 
Met haar tuinbroek en haar pet lijkt ze wel een vogelverschrikker. Ze heeft sproeten en 
van die lange haren die ze steeds achter haar oor veegt. Ahmet plaagde Louise laatst op 
school met haar sproeten en trok aan haar paardenstaart en nu opeens heeft hij gevraagd 
of ze mee wil bouwen aan de hut.

Ik rol met mijn ogen en ga bij Louise staan.
‘Een tak raken is veel te makkelijk,’ grom ik naar haar. Ik pak de katapult van haar over 
en wijs. ‘Die dennenappel.’
Ik plaats een keitje in het elastiek van de katapult, pak het houten handvat van de 
katapult stevig vast en trek het elastiek terug. Het rubber rekt naar achter en mijn hand 
trilt. Het steentje vliegt een metertje ver als ik het elastiek laat gaan. Ahmet lacht heel 
hard. Als hij het probeert komt hij niet veel verder. Dan liggen we allebei dubbel van het 
lachen. 
‘Zo gaan we die hazen voor het eten natuurlijk nooit schieten,’ lach ik onze mislukte 
pogingen weg.

Louise gaat bij ons staan. Ze veegt eerst een lok haar achter haar oor, gaat in de houding 
staan, doet één oog dicht en mikt. ‘Wap!’ De dennenappel ontploft. Ahmet en ik kijken 
verbaasd naar Louise. 
‘Zie je wel, ik kan het wel. Ik zei het toch,’ zegt Louise. Ze steekt de katapult in een 
broekzak van haar tuinbroek, draait zich om en loopt richting onze boomhut.
‘Is ze niet geweldig?’ fluistert Ahmet in mijn oor.
Zonder een antwoord af te wachten, rent hij naar haar toe. Ik denk helemaal niet dat 
ze zo geweldig is. Ten eerste pikt ze mijn katapult in en vervolgens moet ik die stomme 
bolderkar meetrekken. 

Ahmet heeft me vanochtend al verteld dat Louise zorgt voor vlinders in zijn buik. Daar 
loop ik nu aan te denken. Vorig jaar zomer waren we samen aan het vissen. Toen hebben 

we wormen gegeten. We daagden elkaar uit om er ieder vijf op te eten. We hebben 
ook nog allebei een gepikte sigaret gerookt. Dat was misschien nog wel viezer dan die 
wormen. Maar we wilden niet voor elkaar onder doen. Dus we hebben die wormen 
gegeten en ieder kuchend en proestend een hele sigaret opgerookt. We kregen er allebei 
enorme buikpijn van. Ik vraag me nu af of vlinders in je buik ervoor kunnen zorgen dat 
je ziek wordt. Soms kijkt Ahmet met een pijnlijk gezicht naar Louise. Misschien dat die 
vlinders hem van binnen mishandelen. Dat ze straks naar buiten barsten. Ik vraag me af 
hoe zij ze bij hem naar binnen heeft gekregen.

Als we bij de boomhut komen, ben ik diep in gedachten. Ahmet klimt gemakkelijk naar 
boven langs de treden die we aan de stam hebben vastgemaakt.
‘Als je niet naar boven klimt, kun je niet helpen met het verder afmaken van de hut hoor,’ 
plaag ik Louise.
‘Oh Benjamin, geef me even een zetje, dan lukt het vast wel,’ zegt Louise met haar liefste 
stem.
Ik ben de beroerdste niet en geef haar een zet naar de onderste trede. 
De hele middag bouwen we de hut af. Als we klaar zijn, takelt Ahmet een mand omhoog 
die Louise heeft meegenomen. De mand zit vol boterhammen, appels, zelfgebakken 
koekjes en een grote fles cola. Omdat ik boos ben, pak ik geen koekje of een boterham, 
maar wel een appel, ook al laat mijn rommelende maag duidelijk weten dat dit niet de 
juiste keuze is. Louise heeft de koekjes zelf gebakken en Ahmet blijft maar zeggen hoe 
lekker die koekjes zijn. Grrr. 
Na de koekjes wil Louise hem de cola geven. Maar hij zegt dat hij niet hoeft. Daar begrijp 
ik niets van.
‘Kom op, Ahmet, jij drinkt altijd cola. Ahmet kan het hele alfabet boeren hoor, Louise,’ zeg 
ik. Ik zie dat Ahmet rood aanloopt.
Louise klokt achter elkaar een beker cola naar binnen en met een machtige boer zegt ze: 
‘Aaa... penootjes, kan hij dat echt?’
Ahmet rolt over de boomhut vloer van het lachen. Ik vind het eigenlijk een beetje vies, 
een meisje dat zo’n boer kan laten. Louise kletst maar door over Dilek en Lindy en andere 
klasgenoten, over haar zusje en over die stomme koekjes. Ik bijt in mijn appel en kijk naar 
het meer. Meisjes praten te veel. Ik ben blij als Louise stopt met praten. Er komt een reiger 
aanvliegen. Bij de waterrand gaat hij staan. Even later steekt hij vliegensvlug zijn snavel 
het water in en komt boven met een vis die hij naar binnen werkt.
‘Oh, kijk eens daar, die reiger vangt net een enorme vis,’ zeg ik met opwinding in mijn 
stem. 
Als ik me omdraai, zie ik dat Ahmets lippen tot mijn grote afschuw tegen die van Louise 
geplakt zitten. Ze gaan snel uit elkaar, maar het is te laat. Beide gezichten blozen. Ik kruip 
richting de trap. Misschien krijgt Ahmet zo die vlinders in zijn buik. Getverderrie.
‘Ach, Benjamin,’ zegt Ahmet.
Maar voor hij nog iets kan zeggen roep ik: ‘Iew, dat is zo smerig. Een kikker kussen is 
beter dan de lippen van een meisje.’ Ik voel me verraden door Ahmet.

Als ik naar beneden klim en op de grond sta, schrik ik van een meisje dat onder de boom 
staat. Boven het meer gaat de zon bijna onder en tussen de bladeren door glijdt een 
oogverblindende gloed over haar gezicht. Haar groene ogen schitteren. Ze is bijna mooi, 
ook al is ze een meisje. 
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Haar stem is zoet als honing als ze zachtjes tegen me zegt: ‘Ik ben op zoek  
naar mijn zus, Louise.’
‘Oh, die zit in die boom te zoenen met mijn beste vriend,’ mompel ik.
‘Ah bah, smerig!!’ zegt ze vol afschuw.
Deze reactie maakt me om de een of andere rare reden erg blij. Ik flap eruit:  
‘Wil je ook eens kijken hoe je vanuit de boomhut een mooi uitzicht over het  
meer hebt?’
De ogen van het meisje lichten op en ze knikt. Ik voel ineens een fladderend  
gevoel in mijn buik. Ik leg mijn hand op mijn buik. Zij hoort mijn maag  
rommelen.
‘Heb je nog honger? Ik heb de boterhammen gemaakt,’ zegt het meisje terwijl  
ze de boom in klimt.
‘Ik zal er een proberen,’ fluister ik en volg haar naar boven. Mijn buik trilt weer. 
Ik vraag me af of ze een vlinder naar binnen heeft laten glijden zonder me te  
kussen. Het voelt misschien toch niet zo slecht. Misschien zijn niet alle meisjes  
viezer dan kikkers?

Het is heus niet raar hoor!
16 verhalen & 16 gedichten over opgroeien en puberteit voor 
jonge tieners

In dit boek zijn verhalen en gedichten opgenomen over en van 
kinderen die in de puberteit zitten of nog net niet. De kinderen 
zitten in groep 8 en soms al in de brugklas. Ze gaan over allerlei 
dingen die in je puberteit gebeuren: je fysieke ontwikkeling: 
schaamhaar, menstruatie, borstgroei, zaadlozing, piemels en 
vagina’s, masturberen; over je gevoelens: verliefdheid, omgaan 
met bloot, je relatie met je ouders, liefdesverdriet; nare dingen: 
misbruik, mishandeling, aanranding. En oh ja, er staan ook een 
paar verhalen over en uit andere culturen in. Om het eens van 
een andere kant te bekijken.
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