1. Femmy
Femmy staat bij de kassa om een haarborstel af te
rekenen.
‘Gaaf is ie, hè?’, zegt de winkelbediende.
Hij ziet dat Femmy naar het glimmende mobieltje
kijkt.
‘Dit model is in de aanbieding. Dertig euro korting
krijg je deze week.
Mijn zus heeft hem ook. Ze maakt er de mooiste
foto’s mee.’
Wat een mooi toestel, denkt Femmy, en dan voor
die prijs.
Het wordt eigenlijk ook wel tijd dat ze een nieuw
mobieltje aanschaft.
Ze heeft nu zo’n oud ding.
‘Dat is 3 euro en 95 cent’, zegt de winkelbediende.
Femmy schrikt en krijgt een rood hoofd.
Er zit nog maar 3 euro in haar portemonnee.
Ze komt dus 95 eurocent tekort.
‘Bij ons mag je ook een klein bedrag pinnen hoor’,
zegt de jongen.
Femmy pakt haar pinpas en toetst de vier cijfers
van haar pincode in.
‘Wil je er een tasje omheen?’
‘Ja, graag’, zegt Femmy. ‘En ik wil ook de kassabon
mee, anders kan ik niet ruilen.’
Net voordat Femmy door het klapdeurtje naar
buiten loopt, draait ze zich om.
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Ze loopt terug naar de kassa en vraagt aan de
jongen of ze het mobieltje van dichtbij mag
bekijken.
Haar portemonnee is dan wel leeg, maar ze kan
natuurlijk ook met haar pinpas betalen.
‘Kun je ermee videobellen?’, vraagt Femmy.
‘Natuurlijk. Er zitten twee camera’s op.
Eén hiervoor,’ wijst hij, ‘en één hierachter.’
‘Dan neem ik hem!’, zegt Femmy net iets harder dan
ze eigenlijk bedoelde.
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2. Sara
‘Is het ontbijt niet lekker? Ik heb speciaal voor jou
vers fruit klaargemaakt.’
‘Het is prima, mam. Ik heb gewoon geen honger’,
antwoordt Sara.
‘Vandaag hebben we een overhoring voor
geschiedenis en maandag een toets voor
economie. Daar snap ik echt geen bal van. Allemaal
onbegrijpelijke grafieken over verschillende
soorten werkloosheid. Lekker belangrijk ook. Ik kan
me niet voorstellen dat ik ooit met zo’n situatie te
maken zal krijgen’, zucht ze.
‘Als je overgrootvader dit zou horen, draaide hij
zich om in zijn graf. Zonder zijn economisch inzicht
had je nu niet met een luxe scooter naar school
kunnen gaan’, zegt Sara’s moeder een beetje
verontwaardigd.
‘Hij heeft het familiebedrijf vanaf de grond
opgebouwd. Altijd hard gewerkt en nooit tijd
gehad voor vakantie. En zijn medewerkers zijn niets
tekortgekomen.’
‘Sorry mam, maar ik moet echt opschieten’, roept
Sara vanuit de deuropening.
Ze heeft geen zin om dit verhaal weer aan te horen.
Wanneer Sara op school de fietsenstalling
binnenrijdt, ziet ze Femmy druk zwaaien.
Ze houdt iets in haar hand dat glinstert in de zon.
Maar wat is het?
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‘Kijk!,’ roept Femmy ‘ik heb een nieuw mobieltje.’
‘Het heeft onder andere twee camera’s. Nu kunnen
we eindelijk videobellen.’
Ze kijkt afwachtend naar Sara, die haar helm afzet.
‘Wauw, die is vet!’, zegt Sara. ‘Zit er ook een knopje
op met de antwoorden van economie?’
Femmy lacht. Dan lopen ze samen naar het lokaal
van meneer De Zwaan.
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3. Femmy
Sara vindt mijn nieuwe mobieltje echt gaaf, denkt
Femmy.
Ze is blij dat ze weer meetelt.
Want haar oude toestel, dat kon werkelijk niet
meer.
Het is inmiddels al meer dan een halfjaar oud en
heeft maar één camera.
Femmy is het hele weekend met haar nieuwe
telefoon in de weer geweest.
Ze heeft helemaal niet geleerd voor de
economietoets.
Het hoofdstuk gaat over de arbeidsmarkt, daar
begrijpt ze niet veel van.
Eigenlijk is er geen enkel onderwerp bij economie
waar ze wel iets van weet.
‘Jullie weten wat de bedoeling is’, zegt meneer
De Zwaan streng.
‘Doe de boeken maar dicht en stop alles wat je niet
nodig hebt in je tas.
Wie geleerd heeft, zal geen probleem hebben om
een ruime voldoende te halen.’
Femmy’s ogen schieten over het papier.
De eerste vraag weet ze al niet. En dat is meestal de
makkelijkste.
Ze heeft ook geen idee wat er bij vraag twee wordt
bedoeld met ‘behoefte’.
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Kak! Wat een tegenvaller.
Had ze nou maar niet zo veel tijd aan haar
mobieltje besteed.
‘Het is maar goed dat we rijke ouders hebben’,
fluistert Sara.
‘Want economische wondertjes zullen wij wel nooit
worden.’
‘Jullie mogen helaas niet overleggen, dames’, zegt
meneer De Zwaan met een knipoog.
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4. Felix
Felix kijkt tevreden om zich heen.
Hij woont in een hip ingericht appartement met
het mooiste uitzicht van de stad.
Een exclusieve loft*, zo noemde de makelaar het.
En dat is zijn eigendom.
Het meisje dat naast hem in bed ligt is ook zeker
niet lelijk.
Ze heeft zich aan hem voorgesteld gisteren, maar
hij heeft geen idee hoe ze ook alweer heet.
Dat zijn de beste feestjes, toch? Als je de volgende
dag niet alleen wakker wordt.
Felix heeft leuke vrienden, een goede baan en geen
last meer van het gezeur van zijn ouders.
Alleraardigste mensen, daar niet van, maar wel een
beetje ouderwets.
Vooral op het gebied van geld. Wat een gezanik.
Op elke euro die hij uitgaf kreeg hij commentaar.
Heb je dat nou wel nodig? Kun je niet beter sparen?
En als je straks geen baan vindt?
Nou, dat is dus helemaal in orde gekomen.
Hij heeft zijn eigen IT-bedrijf en de zaken gaan
goed.

* Een loft is een woning op de bovenste 		
verdieping die uit één ruimte bestaat.
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Er komen meer opdrachten binnen dan hij aankan.
Wat nou crisis? Niets van te merken.
Felix staat op en loopt naar de badkamer. Hij heeft
zo’n supergrote douchekop laten plaatsen. Alsof je
in het tropisch regenwoud staat, heerlijk.
Straks nog een sterke espresso zetten met de veel
te dure machine en dan aan het werk.
Alleen eerst nog even dat grietje dumpen.
Stel je voor dat ze na één nacht denkt dat ze zijn
vriendin is.
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