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“Als ik jou was” bestaat uit twee verhalen. Het eerste verhaal wordt vanuit Maaike verteld.
Maaike is een slimme meid in de brugklas met een fotografisch geheugen. Ze haalt expres slechte
cijfers zodat ze niet naar het gymnasium hoeft. Ze is beschermend tegenover Milan, haar beste
vriend, die erg wordt gepest en waarschijnlijk naar het VMBO gaat. Maaike kan het goed vinden met
haar leraar wiskunde Peter Brandt. Peter weet dat Maaike betere cijfers kan halen en probeert uit te
vinden waarom ze zo slecht scoort. Wanneer Brenda, een klasgenootje van Maaike, Peter
beschuldigt van ongewenste intimiteiten, kan ze het niet geloven. Ze is een van de weinigen die
volhoudt dat hij onschuldig is en ze doet alles om dit te bewijzen. Dit gaat zelfs ten koste van haar
beginnende relatie met Joep. Uiteindelijk blijkt dat Maaike gelijk had. De beschuldiging van Brenda is
eigenlijk een roep om hulp omdat ze misbruikt wordt door haar vader.
In het tweede deel wordt het verhaal verder verteld vanuit Bart, de broer van Brenda. Bart heeft het
gevoel dat hij thuis niets goed kan doen. Hij krijgt altijd op zijn kop en wordt zelfs door zijn vader
geslagen. Een cadeau voor zijn verjaardag heeft hij de laatste jaren niet meer gekregen. Zijn zus is
duidelijk zijn vaders lieveling. Om toch voor zichzelf te zorgen, belandt hij in het criminele circuit. Hij
is begonnen met het omkatten van gestolen brommers en later helpt hij met het stelen van auto’s.
Wanneer hij er achter komt wat zijn vader met Brenda heeft gedaan, wordt hij verschrikkelijk kwaad
en komt erg met zich zelf in de knoop. Uit kwaadheid “leent” hij als veertienjarige zijn vaders auto en
rijdt hem in de prak. Zelf bezeert hij daarbij flink zijn knie. Wanneer hij de volgende dag op klus moet,
lukt het hem niet omdat hij nauwelijks kan lopen. Hij begint te hyperventileren en raakt in paniek. In
de dagen daarna krijgt hij steeds vaker last van dat benauwde gevoel en een maat biedt hem een
lijntje coke aan. Omdat dit erg goed werkt, begint hij het steeds vaker te gebruiken. Wanneer zijn
vader ernstig ziek wordt, neemt hij bijna een overdosis en belandt ook in het ziekenhuis. Daar kan hij
zijn verhaal eindelijk kwijt en wordt er naar hem geluisterd. Langzaam maar zeker krabbelt Bart weer
overeind.
Als ik jou was zijn twee prachtige boeken die lekker vlot en realistisch
zijn geschreven. De verhalen worden verteld vanuit twee heel
verschillende persoonlijkheden en milieus. De verhalen gaan over zeer
beladen onderwerpen zoals ongewenste intimiteiten, incest,
mishandeling, criminaliteit en drugs en dat deze in alle milieus kunnen
voorkomen. Vanaf 13 jaar.

