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Hoe het begon
Als Kiki en Koko allebei 12 jaar zijn gaan ze naar de Middelbare school. De Middelbare… ‘Ooo, wat spannend
maar jeeeej wat leuk!’ Weg van de Basisschool waar je vader en moeder zich nog extra veel met je
‘bemoeien.’
Koko is een klein lief maar onhandig jongetje. Als hij Kiki ziet weet hij het heel zeker: ‘Dat is een leuke meid.’
Kiki is serieus en wil haar best doen op school. Ze is helemaal niet bezig met jongens. Al snel komt ze
erachter dat ze doelwit is van deze apenkop. Ze krijgt ongevraagd te maken met zijn pesterijen en wordt hier
heel verdrietig van.
Wat Koko ook doet, van brulaap tot slingeraap, hij begrijpt maar niet dat zijn aanpak totaal de verkeerde is.
Hij wil zo graag gezien worden door de mooie, blonde jongedame maar is niet in staat om anders te doen dan
wat hij doet.
Ongemerkt worden ze beiden ‘slachtoffer’ van onhandigheid van elkaar, elkaar niet begrijpen en vergeten ze
gewoon met elkaar te praten.
Lees, lach en doe je voordeel ermee!

Als Kiki wakker wordt
‘Gaaaaaap’, de wekker gaat… Kiki gooit haar armen in de lucht, trekt zichzelf omhoog en dondert net zo hard
weer naar beneden.
‘Mahaaam, ik ben vandaag ziek hoor, bel jij school even?’ De moeder van Kiki gooit de deur open en zingt
haar dochter toe: ‘Schoonheid, wakker worden!’ Met veel gemopper druipt Kiki af naar de badkamer.

Lekker wakker douchen om fris en fruitig naar school te kunnen gaan.

Als ze beneden komt ziet ze dat haar moeder pannenkoeken staat te bakken. ‘Mam, wat ben jij nou weer aan
het doen?, het is nog vroeg hoor en geen pannenkoekentijd. Echt waar zeg, de hele wereld is gek inclusief
mijn moeder.’
De pannenkoeken werkt ze zorgvuldig naar binnen. Ze kan niet ontkennen dat dit wel een heel erg goed begin
van de dag is. ‘Maar ja… om dat nou even toe te geven gaat wel een beetje ver (denkt ze stiekempjes in haar
hoofd). Mam…morgen gewoon normaal een bruine boterham hoor, ik vind dit echt onzin namelijk.’
‘Enne… mijn moeder is helemaal het probleem niet maar ja wel de enige in waar ik lekker op ‘los’ kan gaan’,
zegt ze op het schoolplein tegen haar vriendin Liv.

Wanneer Koko van je steelt
Liv is sinds de kleuterklas haar ‘Best Friends Forever’ en begrijpt wel dat Kiki het moeilijk heeft. ‘Koko, Koko,
Koko… Hou toch eens op man’. ‘Dit is gewoon niet grappig en je verziekt het leven van mijn BFF’, gilt Liv met
haar handen in de lucht.
‘Weet je Kiki, Koko is gewoon een aap en om nou te vechten met apen lijkt me onbegonnen werk’, grapt Liv
Kiki’s kant op.
In de pauze lopen ze richting de bubble - tea - kraam. ‘Wat neem jij?’ ‘Ik kies voor aardbeien met mango bolletjes. En jij Kiki?’ ‘Uhhh…’, Kiki is nog aan het dubben. Als ze haar euro’s tevoorschijn tovert komt uit de
lucht een aap haar tegemoet. Het gebeurt in een flits van een seconde. Ze kan nog net zien dat het de aap is,
die wegrent met haar geld. Koko is zijn naam.
‘Aaah’, jammert Kiki… ‘Hij heeft het weer gedaan. Ik word echt heel vervelend van die mislukte chimpansee.’
‘Kom op’, zegt Liv… ‘We delen de mijne!’

Wanneer Koko je kliert in de klas
Als de pauze voorbij is moeten ze weer de klas in. ‘Bleeegh’… Nederlands en dat vinden ze oersaai. Kiki wordt
nog veel vervelender als Koko tijdens de les voorin de klas wordt geplaatst. Koko loopt altijd de les te verzieken en voor straf mag hij dichtbij de juf zitten. ‘Geweldig’, zegt Liv… ‘Nu heb jij ook straf.’
Koko zit voor ze en heeft totaal geen last van wie dan ook. Hij draait zich de hele les om en wil met zijn
aandachttrekkerij iets duidelijk maken. ‘Wat dan? Wat dan? Wat dan?’ Kiki laat haar hoofd in haar handen
vallen en heeft geen idee hoe zij dit kan veranderen.
Haar blonde haren hangen sluik en triest om haar hoofd. ‘De frisse ochtenddouche en de haarlak volledig
verwoest’, mijmert ze nog even. Koko gilt in haar oor: ‘Waar heb jij dan last van? Staat nergens naar hoor, dat
trieste gezicht van je.’ Hij lacht en krabt nog even onder zijn oksel als hij zich weer omdraait.
Kiki probeert haar hoofd weer in de lucht te werpen maar die vervelende hoofdpijn komt weer bij haar
binnenlopen. Volledig leeggezogen gooit ze haar agenda in de tas om naar huis te gaan. Bij de gedachten
om haar vrolijke moeder weer te zien (die waarschijnlijk koekjes met haar wil bakken) besluit ze om even in het
park te gaan zitten: ‘Geen zin in mijn moeder. Het wordt me even te veel: Weg met al die energiezuigers!’
Heerlijk die frisse buitenlucht met hooguit een paar vogeltjes die een vrolijk liedje voor je zingen denkt ze.
‘Ooooo zucht... Hoe kom ik dit jaar door zonder hoofdpijn?’

Wanneer Koko aan je haar trekt
Kiki ‘snoozed’ nog even… Ze heeft de eigenaardige gewoonte ontwikkeld om de wekker eerder te zetten (in
de hoop dat ze in alle rust startklaar kan zijn voor de dag). Maar nee… Haar moeder tettert weer naar boven:
‘Kiiiiiiki, wakker worden, je moet naar school!’ ‘Hè, kan ze me niet gewoon met rust laten? Ze snapt er ook
werkelijk niets van!’
Strompel, strompel… Het water klettert op haar hoofdpijnvrije hoofd. Nadat ze haar mascara heeft opgedaan
bindt ze haar haren vast in twee staartjes, die ze vrolijk achter haar oren laat wegpiepen. Ze slaat zichzelf op
de borst en kijkt via de spiegel strak in haar prachtige ogen: ‘Kiek, vandaag gaat alles anders worden. Koko,
bestaat niet meer voor je en jij gaat gewoon lekker jezelf zijn.’
De bruine boterhammen liggen op haar te wachten (shit, pannenkoeken zijn beter!) en ze dankt haar moeder
voor het normale ontbijt. Is toch zo… Als je iets de hemel in prijst, gaat het toch vanzelf weg? ‘Zucht… Weg
met de boterhammen, weg met Koko.’
Als ze het schoolplein nadert ziet ze Koko in haar ooghoeken. Ze besluit: Er naar toe te lopen en gewoon met
liefde bestrijden, die hap. ‘Heeeey Koko, goedemorgen, alles goed?’ Koko kijkt als een domme aap en stottert
een paar woorden uit die lijken op: ‘Jij ook goedemorgen.’ Kiki moet een beetje lachen en loopt door (Yes, het
heeft gewerkt, ik kan normaal de klas in lopen). Koko denkt even na en ziet de groet van Kiki als een
uitnodiging om met haar in contact te komen. ’Kikieee, Kikkkkkkie…. Wat heb je je haar leuk!’ Terwijl hij haar
een complimentje probeert te maken ziet hij de noodzaak om dit te versterken door even aan die staartjes te
trekken: ‘Hop paardje hop, gilt hij als een domme brulaap erachter aan.’
Weg staartjes, weg goede moed, weg hoop… Kiki gooit zichzelf op de stoel en probeert de aandacht maar bij
de les te hebben. ‘Levert meer op’, piept haar innerlijke stem.

Wanneer Koko tegen je schreeuwt
Kiki vreest dat er niets anders op zit dan Koko te negeren. ‘Is toch zo? Negeren werkt toch altijd? Of niet?
Moet je soms niet gewoon de pestkop op zijn nummer zetten?’ ‘Oh bleegh…. Ik heb geen zin om hierover na
te denken, ik wil rust’, huilt ze zachtjes als ze met haar hoofd tussen de knieën op het toilet zit.
Terug in de klas loopt ze (met haar rug recht) langs Koko en negeert. Koko is vreselijk in de war. ‘Wat nu weer?
Vanochtend groet ze me vriendelijk, ik maak een complimentje en nu doet ze net of ik lucht ben. Echt hoor...
Meisjes, ik snap er niets van.’ Koko blijft naar haar kijken en hoopt dat ze wat tegen hem zegt. Kiki blijft volhardend en negeert iedere blik van de apenkop. ‘Dit moet opgelost worden.’
De bel gaat en Kiki neemt rap de benen naar haar fiets. Maar een slingeraap is natuurlijk altijd sneller….
‘Kiki’, schreeuwt de aap: ‘Wat is er aan de hand?’ Kiki pakt de sleutel van de fiets en reageert niet. Koko wordt
onrustig en springt achterop de fiets en tettert in haar oren: ‘Kikieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, wat is
er?’
Met een ferme vuistslag mept ze Koko van de fiets. ‘OMG… Wat heb ik nu gedaan?’ Slaan is wel het laatste
dat je moet doen. Nog verdrietiger dan ze al was fietst ze naar huis. Ze besluit om met haar moeder te
praten. Wedden dat mama zegt: ‘Hij is verliefd, meisjes plagen, kusjes vragen.’

Schreeuwen, Kiki kan er niet tegen als mensen tegen haar schreeuwen. Ze kookt van woede als ze binnen
loopt. Haar moeder kijkt even stiekem haar kant op. Ze heeft al lang gezien dat het weer misse boel is. Ze
besluit om niets te zeggen en te wachten tot Kiki bij haar komt. Maar Kiki komt niet… Ze heeft zich bedacht.

Wanneer Koko je voor aap zet
Nog twee weken en dan staat de herfstvakantie voor de deur. Kiki spreekt Liv nog amper. Liv is dan wel een
vriendin maar heeft geen zin in het gedram van Kiki en heeft nieuwe vrienden gemaakt.
‘Zo’n grote school, zoveel mensen en dan voel ik me nog zo alleen’, denkt Kiki. ‘Iedereen lacht om hem en
niemand begrijpt mij.’ Kiki had zich enorm verheugd op de tijd die zo mooi beloofde te zijn... de Middelbare
school. Ze heeft haar rug niet meer recht, haar schouders hangen treurig en de sprankeling in haar mooie
blauwe ogen is verdwenen. In een paar weken tijd is haar frisse uitstraling ingeruild voor een vaalgrijs gezicht.
Ze kan niet meer lachen en iedere schooldag streept ze af in haar agenda.
De herfstvakantie. ‘Heerlijk, hele dagen in bed liggen’, belooft ze zichzelf. ‘Ik ben zoooooo moe.’
‘Heeeeeeeeeeeeeeey Kiki, ga jij nog wat leuks doen in de vakantie? Heb je zin om met mij te gaan zwemmen
of een filmpje te pakken?’ Koko danst als een brulaap om haar tafeltje in de klas. Iedereen ligt dubbel van het
lachen… ‘Zie, ze vinden het nog grappig ook, nu is er niemand meer… Niemand ziet het probleem van het
zwemmen of de bioscoop, maar natuurlijk is dit gewoon weer een actie om me voor aap te zetten in de klas.’
Kiki kijkt lijzig om zich heen en zegt niets meer en besluit om de komende jaren maar geen energie meer te
stoppen in haar klasgenoten.

Wanneer Koko stoer doet
... Denk dan niet dat er iets mis is met jou maar weet dat Koko niet normaal is. Koko is een aap. Een apenkop
probeert van alles om gezien te worden. Als je niet gezien wordt voor je gevoel kan dat tot grote onzekerheid
leiden dus ook de aap is onzeker. En zo luistert Kiki braaf naar het verhaal dat haar moeder haar probeert
duidelijk te maken. ‘Maar mam, apen horen niet op school, ze horen in het wild of in de dierentuin.’
‘Tjah, tjah’, zegt haar moeder, ‘Soms zijn er apen die als mens willen leven en moeten ze gewoon nog veel
leren, Kiki. Misschien kan jij hem wel helpen. Ga eens in gesprek met hem en vraag gewoon wat je voor hem
kan doen. Misschien moet je een juf of meester erbij vragen, maar weet wel dat het vaak anders is dan dat het
lijkt. Er is niets mis met jou.’
Kiki moppert flink: ‘En waarom moet ik dan precies de eerste stap zetten, mam?’ ‘Kiki, soms gaat het niet om
wie de eerste stap moet zetten maar om wie het beste de eerste stap kan zetten, zet je er overheen en ga
proberen het op te lossen!’
‘Kiki, luister eens naar me’, zegt haar moeder met harde stem. ’Jij hebt iets wat Koko misschien wel graag wil
hebben. Stel hem die vraag dan! Net als Koko moet jij ook nog veel leren. Het is belangrijk dat je niet wegduikt
voor problemen maar leert deze op te lossen. Als je volwassen bent komen er ook problemen op jouw pad die
om een oplossing vragen. Kom op, jongedame… Schouders eronder, rug recht en aanpakken.’

Laten we eens praten
Op school aangekomen trekt ze de stoute schoenen aan en loopt als een speer richting Koko. ‘Koko, heb jij
na schooltijd even tijd om met me te praten?’ Koko springt alle kanten op en denkt: ’Hè, hè, eindelijk, ze heeft
het door dat ik haar leuk vind.’ Hij gromt stoer haar kant op: ‘Ja natuurlijk, ik zie je bij de fietsen.’
De dag duurt veel langer dan normaal en Kiki krijgt geen hap meer door haar keel. Als dan eindelijk de bel
gaat loopt ze met haar tas over haar schouders naar het fietsenhok. Ze ziet in haar ooghoek Koko al heen en
weer springen rond haar fiets. Bleegh, hij kan ook niet normaal doen, hè!
Als de meeste kinderen van het schoolplein zijn begint Kiki met een hoop gestotter haar verhaal. Koko wordt
met de seconde rustiger en zijn mond valt ver open. ‘Huh’, zegt hij… ‘Denk jij dat ik je loop te pesten? Ik vind
jou gewoon super, maar dan ook superleuk en zou gewoon heel erg graag jouw vriendje willen zijn.’
Kiki kijkt vol verbazing naar Koko en zegt: ‘Dan heb jij wel een rare manier om dat duidelijk te maken, zeg!’
‘Ja, huh huh… Ik ben nou eenmaal een aap en weet nog niet zo goed hoe…’ ‘Okay Koko, kunnen we dan
afspreken dat je stopt met dit gedrag want ik heb er last van. Ik kan nooit vrienden met je worden als je zo
tegen me doet.’ Koko veert op en is zo blij dat hij haar wil omhelzen maar houdt zich in. ‘Kiki, ik beloof je dat ik
er mee stop… Heb je zin om samen naar huis te fietsen? Halen we onderweg even een ijsje!’
Kiki springt op haar fiets en samen lachen ze heel hard om alles. ‘Goh’, zegt Kiki, ‘Niets is wat het lijkt en wat
ben ik blij dat ik met je heb gepraat. Het lijkt mij dat het voor jou ook wel een lastige situatie was.’
‘Uhhh, wat neem jij, aardbei of chocola?’

Vincent heeft Marissa de eerste jaren van de Middelbare school gepest en na 27
jaar ontmoeten ze elkaar weer. Na al die jaren brult ze als eerste uit dat hij haar
heeft gepest en hij kijkt haar vreemd aan en zegt: ‘Jeetje, ik was gewoon verliefd
op je.’ Zij besluiten samen iets moois te maken van dit verhaal.
‘Kiki & Koko, een waarverzonnen verhaal over pesten’.
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Wanneer Koko je snoep steelt, je in de klas kliert, je aan je haar trekt, tegen je schreeuwt, je voor aap zet en
stoer tegen je doet... denk dan niet dat er iets mis is met jou. Maar weet dat juist Koko niet normaal is. Hij wil
net als jij ook graag een lief en leuk kind zijn, maar weet nog niet hoe omdat hij een aap is.
Dit boek is op waarheid gebaseerd en laat zien dat pesten van alle tijden is. Speciaal voor kinderen/jongeren
zijn Kiki en Koko geboren om zo met een knipoog een serieus verhaal te vertellen.
‘Het verhaal van Kiki en Koko illustreert op een mooie en toegankelijke manier dat we gedrag alleen kunnen
veranderen als we begrijpen waar het vandaan komt. Apen vormen op talloze manieren een model voor
ons sociaal gedrag, hopelijk werpt het ook hier zijn vruchten af en helpt dit verhaal kinderen gedrag om hen
heen te begrijpen en veranderen.’
(Ing. Sarah Mutsaers, co- auteur ‘Pestkop-Apenkop, wat apen ons leren over pesten op het schoolplein’)
‘Pesten! Ik zal eerlijk met je zijn, ik ben gepest en heb gepest. Hoe dan ook, heeft het van alles verpest.
Denk aan een ander, en aan jezelf.’
(Howard Komproe, Stand-upcomedian)

