
Hoofdstuk 15

Op maandagmorgen om kwart over acht rijdt Floortje met Tessa naar school.
De zon schijnt volop, de bomen zijn groener dan toen ze hier de laatste keer10 fietste. Dat was de dag voor de meivakantie. Dat er in twee weken tijd zoveel
kan veranderen, denkt Floortje.
Een metro rijdt voorbij en remt af voor het volgende station.
‘Ik heb zo’n zin in volgende week vrijdag,’ haalt Tessa’s stem Floortje uit haar
gedachten.15 ‘Wat is er volgende week vrijdag?’ mompelt Floortje.
‘Hallo Floor, dan gaan we naar Lille,’ zegt Tessa. ‘Vanaf de eerste dag in de
tweede klas praten we daar al over.’
‘O, bedoel je dat?’
Corné, die met Sjoerd voor hen rijdt, draait zich om. ‘Hé, Floor, hoe ga je het20 volgende week maandag doen?’
Oké, denkt ze, wat ben ik nog meer vergeten? Ze kijkt schuin naar haar
hartsvriendin. ‘Weet jij wat Corné bedoelt?’
‘Waar zit jij met je gedachten?’ vraagt Tessa. ‘Dit weekend woon je in jullie
huis aan wal.’25 Corné knikt. ‘Dus ben je maandagmorgen niet op het internaat.’
‘Dat is toch geen probleem?’ zegt Sjoerd. ‘Floortje haalt Tessa en mij gewoon
op.’
‘Daar heb ik nog niet aan gedacht,’ zegt Floortje.
‘Wacht,’ gaat Corné verder. ‘Ik kan ook jou op komen halen in de30 Zuiderstraat.’
‘Doei, Corné,’ zegt Sjoerd. ‘Ik heb jou door. Jij wilt alleen met Floortje naar
school fietsen. Nee, we blijven met elkaar mee fietsen. Internaatgasten zijn
niet te scheiden.’
‘Jullie hebben geen idee hoe vreemd het is dat mijn ouders een huis aan wal35 hebben gekocht,’ vertelt Floortje. ‘Ik heb nog nooit in een huis gewoond.’
De metro haalt hen weer in. Bij het volgende kruispunt gaat het verkeerslicht
op rood. Corné pakt de paal beet en leunt ertegen.
Tessa komt wat dichter bij Floortje rijden. ‘Schiet het al op?’
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Corné kijkt achterom. ‘Nee, dat zie je toch, we staan voor een stoplicht.’
Floortje kijkt lachend van Corné naar Tessa. ‘Je bedoelt ons huis natuurlijk.
Het schiet al op.’
‘Logisch,’ zegt Corné op geheimzinnige toon.5 ‘Eh, wat is daar logisch aan?’ vraagt Tessa.
‘Omdat Gerard en ik geholpen hebben in de vakantie.’
Floortje grinnikt. ‘Jij en Gerard zijn heel goed in behang scheuren.’
Als ze aan die middag terugdenkt, krijgt ze weer een raar gevoel in haar buik.
Ze draait zich naar Tessa. ‘Mijn slaapkamer wordt zo geweldig.’10 Tessa zucht. ‘Ik heb veel gemist in de vakantie.’
‘Daar sluit ik me bij aan,’ zegt Sjoerd.
‘Ik wil jullie huis zien,’ zegt Tessa. ‘Kunnen we vanmiddag na schooltijd niet
gaan kijken?’
Floortje denkt even na. ‘Dat is een goed idee. Dan kunnen we gelijk de15 woonkamer opruimen en schoonmaken. Dat heb ik mijn moeder beloofd.
Donderdag komt de stoffeerder.’
‘Ik kan ook meegaan om te helpen,’ biedt Corné vriendelijk aan. ‘Misschien wil
Gerard ook mee? Het behang van het kleine kamertje moet er ook nog af,
toch?’20 Het verkeerlicht springt op groen en ze rijden verder.
‘Jullie hebben al genoeg gedaan, Corné,’ zegt Floortje snel.
‘Weet ik, maar deze middag kan er ook nog wel bij,’ zegt Corné.
‘Het klinkt heel gezellig allemaal,’ zegt Tessa tevreden. ‘Floor, ik ben jaloers
op je. Kochten mijn ouders maar een huis aan wal. Dan hoef ik in het25 weekend geen lange afstanden meer te rijden om naar boord te gaan.’
‘Dat zou geweldig zijn,’ praat Floortje met haar vriendin mee. ‘Dan konden we
in het weekend ook afspreken.’
‘Je bedoelt chillen?’ zegt Tessa.
Corné draait zich weer om. ‘Nee, joh. Floortje bedoelt dat ze in het weekend30 met ons meegaat naar de jeugdvereniging.’
Floortje steekt haar tong uit naar Corné. ‘Ik heb het met mijn ouders al over
het chillen gehad. Ze zijn daar niet zo gelukkig mee. Mijn vader zegt dat hij
mij goed in de gaten gaat houden in het weekend.’
‘Je vader heeft groot gelijk,’ zegt Corné.35 ‘Corné, doe niet zo serieus,’ zegt Floortje. ‘Ik mag toch zelf weten wat ik doe?
Jullie denken toch niet dat ik elke vrijdag- en zaterdagavond op de bank ga
zitten? Nee, ik heb eindelijk vrijheid.’
Ze gooit haar armen in de lucht.
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‘Floor,’ zegt Tessa bestraffend. ‘Dit ben ik niet van jou gewend.’
Floortje legt haar hand op Tessa’s arm en kijkt geheimzinnig. ‘Ik heb nog een
verrassing voor je. Vanavond op het internaat laat ik je iets zien.’
Tessa kijkt verbaasd. ‘Gaat het over die verrassing waar je vrijdag ook al een5 berichtje over stuurde?’
‘Yep, en jij bent de eerste die hét mag weten.’
‘Waarom zeg je het nu niet gewoon?’ zegt Tessa nieuwsgierig.
‘Daar is de verrassing veel te groot voor,’ zegt Floortje zachter.
‘Ik heb jou door,’ zegt Tessa. ‘Ruben komt naar het internaat om jullie10 verkering bekend te maken.’
Floortje voelt dat ze rood wordt. ‘Eh, nee. Het is iets heel anders ...’
‘Floor, je spreekt in raadsels vanmorgen,’ zucht Tessa.
Floortje kijkt weer voor zich. Haar gedachten gaan terug naar de meivakantie.
Corné heeft gelijk. Er is hard gewerkt in hun huis. In de eerste week waren15 oom Kees en tante Maria geweest en haar neef Bob. Bob, denkt ze. Door hem
was het begonnen. Tenminste, wat die verassing betreft. Ze kijkt schuin naar
Tessa. Ze zal haar ogen niet geloven als ze vanavond op hun kamer haar
verrassing ziet. Nu maar hopen dat ik zolang mijn mond kan houden, denkt
Floortje.20 Tessa stoot haar aan. ‘Waar zit je met je gedachten?’
‘Bij vanavond.’
Dan gaat Tessa’s mobiel over. Ze trekt hem uit haar jas en draait haar hoofd
wat weg. Floortje hoort dat Tessa een gesprek voert, maar ze heeft geen idee
waar het over gaat. Tessa raakt wat achterop. Even later haalt Tessa haar25 weer in terwijl ze haar mobiel omhooghoudt. ‘Sorry, dit moest even. Het was
Tamara, zij heeft een rotvakantie gehad.’
‘O,’ zegt Floortje verschrikt. ‘Is er iets naars gebeurd?’
‘Gedoe met haar ouders,’ mompelt Tessa.
‘Heeft ze problemen?’ vraagt Floortje verder.30 Tessa maakt een gebaar alsof ze het weg wil wuiven. ‘Dat is een lang verhaal.
In de vakantie heeft Tamara mij op de hoogte gehouden.’ Weer steekt ze haar
mobiel omhoog. ‘Weet je Floor, soms is het heel lastig dat jij dingen niet weet,
omdat jij nog zo’n koelkast van een mobiel hebt. Vaak heb ik het gevoel dat
ik een doorgeefluik ben.’35 ‘Tja, dat is jouw mening,’ zegt Floortje op wijze toon. ‘Maar eigenlijk is het
belachelijk dat je er niet bij hoort als je geen moderne mobiel hebt.’
‘Floor, jij bent gewoon van de vorige eeuw,’ zegt Tessa wat afwezig. ‘Maar bij
sommige mensen hoort dat.’
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‘Nou, bedankt.’
Tessa komt dichter naast haar rijden. ‘Daar meen ik niets van natuurlijk. Maar
Floor, niet gelijk zo saggo, hè? Straks zie je Ruben weer.’
Ruben, denkt Floortje, terwijl ze schuin naar haar hartsvriendin kijkt. Zal ze5 Tessa de waarheid vertellen? Met je hartsvriendin deel je hartsgeheimen.
Maar wat moet ze eigenlijk vertellen? Ze zucht. Ze snapt zichzelf nog
geeneens.
De mobiel van Tessa gaat weer over en ze is meteen afgeleid. ‘Een berichtje
van Tamara. Ze vraagt waar we blijven, want ze heeft groot nieuws.’10 ‘Is Tamara weer eens ongeduldig?’ zegt Corné.
Tessa lacht. ‘Ze staat vast op het schoolplein op de uitkijk.’
‘Dan heeft ze natuurlijk iets nieuws gekocht,’ bedenkt Floortje.
Tessa houdt haar mobiel voor Floortje. ‘Deze foto heeft alles met het grote
nieuws te maken.’15 Floortje kijkt snel opzij en ziet een foto van een meisje. ‘Wie is dat?’
‘Geen idee, vast geen vriendin van Tamara zo te zien,’ grinnikt Tessa, terwijl
ze een stukje doorrijdt en de foto ook aan Sjoerd en Corné laat zien.
‘Is het een meisje van school?’ vraagt Floortje. Het meisje komt haar vaag
bekend voor. ‘Is het een meisje uit de derde?’20 ‘Zou kunnen,’ zegt Tessa. ‘Misschien wil dit meisje bij onze vriendengroep van
school horen.’
‘Wij zijn gewoon cool,’ zegt Tessa opschepperig. ‘En met wij bedoel ik:
Tamara, Floortje, Ruben, Gerard en Karlijn. Alleen is zij voorlopig nog niet op
school omdat ze de ziekte van Pfeiffer heeft.’25 Inmiddels zijn ze bij school aangekomen en rijden ze het schoolplein op.
‘Ik zie geen Tamara die op ons staat te wachten,’ merkt Sjoerd op.
Als ze de fietsenstalling in rijdt, luistert Floortje naar de stemmen, die achter
de fietsenstalling vandaan komen. Waarom krijgt ze nou zo’n zenuwachtig
gevoel? Tamara hoort ze erbovenuit.30 Tessa zet haar fiets in een rek. ‘Kom, snel naar Tamara.’
Als ze om de fietsenstalling loopt, ziet Floortje dat hun vriendengroep bijna
compleet is. Tamara staat naast Ruben en ze zijn druk in gesprek. Ze houdt
haar mobiel voor hem. Blijkbaar merkt ze dat ze er aankomen, want Tamara
kijkt hen aan. ‘Hè, hè, zijn jullie er eindelijk?’35 Ze gooit haar sigaret op de grond en trapt hem met haar hak uit. ‘Jullie
hebben blijkbaar het grote nieuws nog niet gehoord.’
Met een triomfantelijk gezicht kijkt ze Floortje en Tessa aan.
‘Tamara, zeg het maar gewoon,’ zegt Ruben.
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‘Er komt een nieuw meisje in onze klas,’ vertelt Tamara.
‘Echt?’ zegt Floortje. ‘Nu nog, na de meivakantie? Hoe kom je aan die
wijsheid?’
Tamara houdt haar mobiel omhoog. Alsof daarmee alles is gezegd.5 ‘Komt het nieuwe meisje uit een andere tweede klas of is ze teruggezet uit de
derde?’ wil Tessa weten.
Tamara haalt haar schouders op. ‘Dat zullen we snel genoeg weten. Zullen we
het plein op lopen? Ik wil haar zien als ze op school aankomt.’
‘Het is de koningin niet,’ zegt Floortje.10 ‘Nee, dat zeker niet,’ proest Tamara het uit. ‘Het meisje ziet er nogal suf uit.’
‘Misschien is ze al lang in school,’ zegt Ruben.
Tamara kijkt ongeduldig op haar horloge. ‘De bel kan elk moment gaan. Kom.’
‘Ga jij maar,’ zegt Ruben. ‘Ik rook nog een sigaret.’
‘Oké, dan blijf ik ook wel hier,’ zucht Tamara.15 Het valt Floortje op dat Tamara’s haar erg lang wordt, en haar blonde krullen
nog vrolijker rond haar hoofd dansen. Ze heeft een kort spijkerrokje aan en
draagt sandalen met sleehakken. Haar teennagels heeft ze in felle kleurtjes
gelakt.
Ineens kijkt Ruben op en hun ogen kruisen elkaar. ‘Blijf je hier ook nog even,20 Floortje?’ zegt hij blij. ‘Wat duurt twee weken vakantie toch lang.’
Ruben staat nonchalant met zijn rug tegen de fietsenstalling aan geleund.
Floortje laat wat lucht uit haar longen ontsnappen. ‘Oké,’ zegt ze. Waarom is
ze nu zo verlegen?
Ruben trekt een pakje sigaretten uit zijn binnenzak en tikt er een uit. Hij25 maakt een gebaar dat ze naast hem kan komen staan. Hij schuift een stukje
bij Tamara vandaan.
‘Je zou toch stoppen met roken?’ zegt Floortje terwijl ze naast hem gaat staan.
‘Er is altijd wel een reden om door te gaan met roken.’ Hij kijkt haar aan.
Zoals altijd ziet hij er weer geweldig uit. Zijn donker warrig haar steekt mooi30 af tegen zijn roze T-shirt. Een lichte spijkerbroek en brede riem maken het af.
Even sluit ze haar ogen. Ruben is gewoon een leuke jongen.
‘En wat is die reden, Ruben?’ vraagt ze.
Hij kijkt haar peilend aan. ‘Daar kom jij snel genoeg achter, Floor.’
De manier waarop hij het zegt, zorgt ervoor dat haar hart sneller gaat35 kloppen.
Ze richt haar blik op haar vriendinnen, maar ze voelt dat Ruben dichter naar
haar toe schuift. Ineens ziet Floortje iemand aankomen. Het is Gerard.
‘Mogge, allemaal,’ zegt hij vrolijk.
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‘Hoi, Gerard.’ Tamara schuift gelijk een stukje opzij, zodat Gerard naast haar
kan staan. Gelijk begint ze tegen hem over het nieuwe meisje te praten en ze
laat de foto op haar mobiel zien. Wat Gerard zegt, kan Floortje niet verstaan.
Ineens kijkt hij haar aan. Ze kijkt snel een andere kant op.5 Tamara trekt aan Tessa’s arm en kijkt op haar horloge. ‘Kom.’
Ze lopen met elkaar het schoolplein op. Dan ziet Floortje een grote, lichtgrijze
auto aankomen, die een parkeervak voor het schoolplein in rijdt.
‘Zo, aardig bakkie,’ zegt Ruben, die de auto ook heeft gezien. ‘Een nieuwe
Mercedes Coupé.’10 ‘Het is maar dat je het weet, natuurlijk,’ zegt Floortje.
Een man, keurig in pak, stapt uit. Aan de andere kant stapt een meisje uit. Ze
heeft een licht spijkerrokje aan met een wit shirtje. En lange, knalblauwe,
dunne sjaal wappert om haar heen. Ze heeft sluik roodblond haar, dat ze met
een felblauwe clip half heeft vastgezet.15 Tamara stoot haar aan. ‘Kijk eens wat een fotomodel,’ grinnikt ze.
Het meisje doet het achterportier open, pakt een kleurige tas met bloemetjes
en hangt die over haar schouder. Ze trekt aan haar shirt en kijkt het
schoolplein rond.
‘Wacht,’ zegt Tamara en ze rent naar het meisje toe.20 ‘Echt Tamara weer,’ zegt Tessa.
Tamara praat met het meisje, en wijst in de richting van de ingang. De man,
die vast haar vader is, legt zijn hand op de schouder van het meisje. Gelijk
schudt ze die hand weg. Tamara draait zich om, komt terug naar het groepje
en fluistert: ‘Ze heet Dorien.’25 Als de man en het meisje dichterbij komen, lijkt het net of het stiller wordt op
het schoolplein. Als Dorien langsloopt, kijkt ze met haar helderblauwe ogen
Floortje aan. Het is alsof ze even haar blik vasthoudt.
Tessa schuift naar Floortje toe. ‘Ken jij haar?’
Floortje haalt haar schouders op terwijl ze Dorien nakijkt. Het sjaaltje waait30 even op en er is een ketting te zien met grote, blauwe kralen. Voordat de bel
gaat, is Dorien met haar vader door de deur verdwenen. Met een klap valt de
deur dicht.
Ze praten over het nieuwe meisje en Tamara’s mening is duidelijk te horen.
‘Ze past niet echt bij ons groepje, vind ik.’35 ‘Doe niet zo raar,’ zegt Tessa. ‘Je hebt haar een paar seconden gesproken.’
Tamara wuift met haar hand en begint over iets heel anders te praten. Ze slaat
haar arm om Floortje heen en begint te fluisteren. ‘Floortje, voordat jullie op
school aankwamen, praatte ik met Ruben. Ik denk dat hij jou verkering gaat
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vragen.’
Floortje blijft gelijk staan. ‘Meen je dat?’ Ze kan het niet helpen dat haar stem
paniekerig klinkt.
Tamara knippert met haar ogen. ‘Ben je verbaasd?’5 Floortje draait snel haar hoofd weg.
Tamara loopt verder en wringt zich tussen wat leerlingen door.
‘Ik kan er maar weinig van merken dat Tamara een rotvakantie heeft gehad,’
merkt Floortje op.
Tessa schudt haar hoofd. ‘Ik snap er ook helemaal niets van.’10
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