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Hoi! Ik zwaai naar je, maar dat kun je niet zien, want mijn 
plaatje staat stil. Mijn naam is RhonaRhona. Rhona van der Bijl. Ik 
ben tien jaar en zit in groep zes. Ik heb een heleboel hobby’s. 

Op weg van school naar huis zoek ik 
bijvoorbeeld verzameldingen. Soms 

zie ik dan ook stadsvossen. Ik hou 
van stadsvossen. Sommige mensen 
denken dat in de stad alleen maar 

duiven zitten, maar dat is niet waar. 
Veel vossen trekken ’s nachts uit het bos 

de stad in. Ik heb een TikTok-account, 
Rhona1012Rhona1012, met alleen maar filmpjes van 
de stadsvossen die ik tegenkom. Ga maar 
kijken, dan kun je ze zien. Als ik thuiskom 

bij mijn moeder en mijn broer (en Ramses, 
maar dat leg ik zo uit) teken ik, spuit ik 

AstroturfAstroturf
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graffiti op mijn slaapkamermuren of kijk ik superheldenfilms. 
Elke dag gaat ongeveer hetzelfde. Eigenlijk is mijn leven dus 
best saai. Of dat was het. Tot een week geleden. 
 Waarschijnlijk heb je online of op tv iets gezien over die aard-
beving en de blikseminslag bij het beursgebouw. Maar dan ken 
je maar het halve verhaal. Ik ga je nu het hele verhaal vertellen, 
zoals het echt is gebeurd.
 Eerst moet ik wat mensen voorstellen. Zoals ze aan het begin 
van mijn avontuur waren tenminste. Want sommige dingen zijn 
nu anders. Maar ik zeg niet wat, want dan verklap ik het einde 
al. En dan zou het een stom verhaal zijn.

Dit is mijn beste vriend RamsesRamses. Het lijkt soms wel alsof hij 
bij ons woont, want hij komt bijna elke dag spelen en blijft heel 
vaak logeren. Ramses skate elke dag naar school, draagt drie 

ringen aan een vinger en is als 
de dood voor stofzuigers. Als je 
hem vraagt waarom dat zo is, 
heeft hij zelf ook geen idee. 
Maar geloof me, stofzuigers 
en Ramses zijn geen goede 
combi. 

Verder heeft Ramses zo’n ech-
te, ouderwetse schrijfmachine 

die gelijk alles print wat je typt. Daarop typt hij alle ideeën die 
in zijn hoofd opkomen. Hij heeft acht broertjes en zusjes, dus 
bij hem thuis heeft niemand tijd om naar hem te luisteren. 
De schrijfmachine luistert wel altijd. En ik natuurlijk ook.  
 Een van zijn ideeën was een betere naam verzinnen voor onze 
kat Snoesje. Maar mijn moeder wilde geen kat die Astroturf heet.

 Dit is FeeFee de Feeks. Ze heeft een lange neus, die 
ze het liefst in andermans zaken steekt. Ze zit al in 

groep acht en is vaak gemeen tegen Ramses. Vroeger 
woonden ze naast elkaar en waren ze vrienden. Nu 
is dat heel anders. Ik denk dat ze zich voor hem 

schaamt, omdat hij nog “maar” een groepzesser is. 
Dus als ze heel gemeen tegen hem doet, kan niemand 

denken dat ze Ramses eigenlijk nog steeds aardig 
vindt. Ze probeert met dat stoer doen vooral 
indruk te maken op Dave. Dave is twee koppen 

groter dan de rest van de school en heeft (heel jammer voor Fee) 
al een vriendinnetje.

Dit is mijn broer BenkBenk. Hij wordt  
later een pro-gamer. Zo een die op 
een groot podium zit met zijn com-
puter en dan andere pro-gamers die 
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ook op dat grote podium zitten heel hard verslaat. En dan gaat 
hij bakken met geld verdienen en hoeft hij nooit meer de tafel 
te dekken. 
 
Dit is mijn moedermoeder. Mijn moeder 
is een vlogger. Dat betekent dat ze 
de hele tijd alles filmt en dat ieder-
een dan lief, leuk en gezellig moet 
zijn. Als je op YouTube kijkt, kun 
je Ramses en mij als zesjarigen 
zien dansen. Het is echt heel dom, 
maar wel meer dan 100.000 mensen 
hebben het gezien.

Ik heb ook een vadervader. Eigenlijk komt hij niet in het verhaal 
voor, want mijn ouders zijn gescheiden. Maar als ik hem niet 
noem, denk je misschien dat hij niet bestaat. Dit is hem. Ik zie 
hem bijna nooit. En hij mij ook niet. Want hij kijkt de hele tijd 

naar zijn telefoon als ik bij hem ben. Mijn moeder zegt 
dat hij niet zo goed is met mensen. En dat ik dat 

van hem heb. Dat is niet waar. Ik ben niet níet 
goed met mensen. Maar ik ben ook niet wél 
goed met mensen. Niet zoals mijn moeder 

in ieder geval.

Ik ben wel goed in kijken. Ik zie altijd alles. Als mijn broer 
een nieuwe kras heeft gemaakt in de tafel bijvoorbeeld. Of als 
Snoesje een snorhaar kwijt is. Of als er slakken willen oversteken. 
Die zet ik dan snel aan de overkant.
  Eigenlijk zou ik alle slakken zo’n oranje vlaggetje moeten geven, 
zoals ik vroeger op mijn fiets had. Dan zien anderen ze misschien 
ook als de slakken willen oversteken en ik niet in de buurt ben. 

Nu precies een week geleden heb ik iets heel bijzonders gezien. 
Als ik zoiets zie, dan neem ik het mee voor mijn verzameling 
verzameldingen. Ik heb er hier een paar getekend.

Ik vertel dit omdat mijn verhaal begint met mijn verzameling. 
Toen het gebeurde dacht ik niet dat het belangrijk was. Het was 
alleen maar raar en vervelend. En daarna een beetje eng.

MuizenschedelMuizenschedel
IJzerdraadpaardjeIJzerdraadpaardje

SlakkenhuisjeSlakkenhuisje Gek dingGek ding

GlimsteenGlimsteen


