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Jonas de Leeuw

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: 1 september 06.25
Onderwerp: brugbibbers

Ha die Jonas,

Vroege meel, hè? Jij ligt vast en zeker nog lekker te 
knorren in je bedje.
Ik ben zo vroeg op, omdat het vandaag mijn eerste dag 
in de brugklas wordt. Rosa wordt brugpieper! (Brugmug, 
brugkabouter, weet jij er nog meer?)
Ik vind het best eng om naar een nieuwe school te gaan. 
Gelukkig zitten Sascha en Lidwien bij mij in de groep. 
Sascha is mijn beste vriendin. Zij durft alles en je kunt 
hartstikke met haar lachen. Ze heeft zes ringetjes in haar 
linkeroor en drie in haar rechter! Cool, hè?
Ik mag er geen een tot ik zestien ben. Mama denkt zeker 
dat ik dan pas hersens genoeg heb om voor mezelf te 
denken! Belachelijk. Ze doet vaak net alsof ik nog een 
klein kind ben. Ze bood zelfs aan om te helpen met 
boeken kaften! Alsof ik dat niet zelf kan!
Dat klopt dus, ik kan het niet. Ik ben er gisteren mee 
begonnen en ik heb wel zes rollen papier verprutst. 
Maar het zal me lukken! Ik had er alleen beter eerder aan 
kunnen beginnen. Als je naar de brugklas gaat, heb je wel 
14 verschillende vakken, en voor elk vak een paar boeken 
en werkschriften en die moeten allemaal worden gekaft! 
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(En als ze gekaft zijn, moeten ze ook nog normaal open 
en dicht kunnen, en dat lukte dus steeds maar niet!)
Ik zal eens opnoemen welke vakken ik allemaal heb:

Levensbeschouwing 1 uur  (Wat zou dat zijn? Hoe 
vindt u het leven? Wat 
gaat u ermee doen?)

Nederlands 4 uur
Frans 3 uur
Engels 3 uur
Geschiedenis 2 uur
Aardrijkskunde 2 uur
Wiskunde 4 uur
Biologie 2 uur
Muziek 1 uur
Tekenen 2 uur
Handvaardigheid 1 uur
Lichamelijke opvoeding 3 uur  (Wat een raar woord. 

Alsof ze me gaan 
opvoeden...)

Techniek 2 uur  (wat zou dat zijn?)
Studieles 1 uur  (?)

Elke les duurt 50 minuten en een pauze duurt 20 
minuten. Ook de middagpauze.
En ik heb zes of zeven lessen per dag. En een keer vijf. 
Dat is dan tot tien voor half twee. Gek, hè, dat alles zo 
per uur gaat. Op de basisschool is dat heel anders. En je 
moet dus voor elke les naar een ander lokaal. O jee, als ik 
dat maar vind, want de school is keigroot!
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Even iets anders, of eigenlijk hoort het er ook bij: ik 
denk dat ik puber begin te worden. Ik heb bijvoorbeeld 
tegenwoordig heel vaak ruzie met mama. Dat had ik 
vroeger niet. Meestal om niks. Ik heb gelezen dat dat bij 
de puberteit hoort. Ik heb dus altijd een mooi excuus. Als 
mama zegt: ‘Roos, je bent onmogelijk vandaag!’ zeg ik: 
‘Ja, daar kan ik ook niks aan doen, want ik ben een puber.’
Voel jij je al een beetje puberig? Vast nog niet. Volgens 
mij word je dat pas als je op de middelbare school zit. En 
jongens zijn met alles later, zegt mijn moeder. Jij bent dus 
nog maar een klein basisschool-guppy! Haha, geintje, 
niet boos worden.
Ik ben benieuwd hoe het vandaag zal zijn. Ik ben 
vannacht wel vier keer wakker geweest om te kijken of de 
wekker goed stond, omdat ik bang was me te verslapen. 
Op het laatst, toen was het half vijf, ben ik maar weer 
gaan kaften. Het zijn veel boeken, joh! Ik heb sommige 
bekeken en die leken me hartstikke moeilijk.
Jij bent al een week naar school, hè, in Limboland? Lekker 
zweten voor de Cito-toets! (Die viel trouwens hartstikke 
mee, je moet je niet laten opjutten door je juf.)
Ik vraag me af wat de kinderen op de middelbare 
school in de pauze doen. Zouden ze nog knikkeren en 
krokodillentikkertje spelen? Dat vond ik altijd zo leuk. Of 
zou dat nu opeens kinderachtig zijn?
Help, het is opeens al bijna half zeven, dadelijk kom ik 
nog te laat!
Doei!

Rosa Brugmug
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P.S. Weet je wat? Ik zal jou survivaltips geven, voor 
volgend jaar. Dan hoef je tenminste niet zo zenuwappig 
te zijn als ik nu ben!

Survivaltip 1: Begin op tijd met boeken kaften.
Survivaltip 2: Volg eerst een boekenkaft-cursus.
Survivaltip 3: Koop minstens 50 rollen kaftpapier.
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Brugbibbers

‘O, neeee!’ gilt Rosa. ‘Mijn eerste pukkel, precies op mijn 
eerste middelbareschooldag!’
Ze staat in een T-shirt en onderbroek voor de spiegel op 
haar kamer en bekijkt met een wanhopige blik haar neus. 
Precies op het puntje zit een enorme, dikke, rode joekel! 
Ze duwt haar neus tegen het glas aan en probeert hem uit 
te drukken, net zoals ze haar moeder wel eens heeft zien 
doen.
Maar het enige resultaat is dat het afgrijselijke ding steeds 
dikker en roder wordt. Rosa geeft een woedende gil. Ze 
pakt een borstel en rukt die door haar warrige haar. Auuu! 
Ook dat nog, allemaal klitten! Van pure frustratie gooit ze 
het ding door de kamer en geeft ze een trap tegen haar 
splinternieuwe bureau. Dan laat ze zich op bed neervallen 
en begint hard te huilen.
‘Rosa, wat maak je een herrie, het is pas half zeven! Wat 
ben je in hemelsnaam aan het uitspoken?’
Haar moeder komt slaperig de kamer binnen. Verbijsterd 
kijkt ze om zich heen. De hele kamer is bezaaid met rom-
mel. Overal liggen kleren, sokken, schoenen, handdoeken 
en proppen kaftpapier.
Rosa komt met roodbehuilde ogen overeind. ‘Ik kan niet 
naar school vandaag! Ik ga niet,’ snikt ze.
‘Kindje, ben je ziek? Wat heb je?’ vraagt haar moeder ge-
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schrokken en ze gaat naast haar op bed zitten.
Rosa schudt haar hoofd. ‘Ik ben niet ziek. Het is nog veel 
erger! Kijk!’ Ze wijst naar haar neus. ‘Ik zie er volkomen 
belachelijk uit. Een gigantische pukkel, zo kan ik me toch 
niet vertonen? Net op de eerste dag van mijn nieuwe 
school! Iedereen zal me uitlachen.’
Rosa’s moeder knijpt haar ogen samen en fronst. ‘Een 
pukkel? Waar dan?’
‘Daar!’ roept Rosa en ze wijst naar het puntje van haar 
neus. ‘Zie je hem dan niet?’
Haar moeder buigt zich naar haar toe en kijkt nog eens 
goed. Ze wrijft met haar vinger over Rosa’s neus. Dan be-
gint ze te lachen. ‘O, dat daar, een piepklein mini-pukkeltje. 
Wat schattig! Een minuscuul brugmuggen-kabouterpuist-
je. Maak je je daar zo druk om? Dat ziet toch niemand? 
Daar heb je echt een vergrootglas voor nodig!’
Rosa slaat boos haar moeders hand weg. ‘Nou maak je nog 
grapjes ook. Dat is niet om te lachen!’
Ze rent weer naar de spiegel. ‘Kun je hem niet uitknijpen? 
Die pukkel moet weg!’
‘Uitknijpen? Dan knijp ik je hele neus eraf.’ Haar moeder 
wijst naar de spullen op de grond. ‘Zeg dame, is hier een 
bom ontploft of zo?’
‘Doe niet zo lollig, mens! Natuurlijk niet. Ik weet niet wat 
ik aan moet doen. Ik heb veel te weinig kleren.’
‘Weinig kleren, me dunkt, ik kan hier bijna niet meer lo-
pen. En niet zo brutaal, hoor. Ik heet geen mens, maar ma-
ma, of anders Heleen.’
‘Maar waar is mijn spijkerbroek dan, die nieuwe? Ik kan 
hem nergens vinden!’
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Rosa’s moeder staat op en trekt gapend haar kamerjas 
strakker om zich heen. ‘Die zit nog in de was. Nou, ik ga 
weer naar bed, hoor. En die kamer is weer netjes voordat 
je naar school gaat.’
‘In de was?’ gilt Rosa met overslaande stem. ‘En ik had nog 
zo gezegd dat-ie schoon moest zijn vandaag!’
‘Lieve schat, bedolven onder het kaftpapier en al die an-
dere kleren die je niet hebt, zie ik daar, daar en daar een 
broek liggen. Allemaal schoon.’
‘Maar ik moet die ene nieuwe aan! Die andere zijn stom 
en te kort en te klein!’ Rosa duikt in haar bed en drukt 
haar kussen stijf over haar hoofd.
‘Ik ga niet naar school,’ klinkt het gesmoord. ‘Jullie kunnen 
allemaal barsten. Ik heb helemaal niks om aan te trekken 
en er zit een afzichtelijke puist op mijn neus! Ik ben mis-
maakt en ik loop voor gek!’

Als Rosa aan komt fietsen ziet ze dat Sascha en Lidwien 
zoals afgesproken bij de bosjes naast de speeltuin staan te 
wachten. De speeltuin was vroeger hun ontmoetingsplek. 
Rosa grinnikt. Op de basisschool hadden ze een clubje. 
Ze spraken altijd af op hun geheime plek: een hut die ze 
in de bosjes gebouwd hadden, helemaal onzichtbaar van-
uit de speeltuin. Dat was hun clubhuis. Clubhuis Klets-
koek stond er op een zelfgeschilderd bord dat ze boven de 
ingang van de hut gespijkerd hadden. Ze hadden ook een 
wachtwoord, dat elke dag veranderde. Om de beurt moch-
ten ze er een verzinnen: heel gekke, moeilijke wachtwoor-
den, waar ze zich de hele tijd in vergisten. Hoe langer het 
woord was, hoe beter. Rosa weet er nog een paar. Een keer 
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was het breedbekblotebollebillenboerenkikker. Of was het 
nu blotebollebillenboerenbreedbekkikker? Soms mochten 
er ook andere meisjes komen, maar alleen als ze iets lek-
kers meebrachten en het wachtwoord wisten. Dan zaten 
ze uren te kletsen en vader-en-moedertje te spelen met 
hun poppen en knuffels. Ook als het regende, want het dak 
was waterdicht en er lagen een paar oude dekens. Rosa 
voelt zich een beetje verdrietig als ze daaraan terugdenkt. 
Het lijkt net alsof er nu een hoofdstuk is afgesloten, een 
plek en een tijd waar ze niet meer naar terug kan. Nu is ze 
te groot om in de hut te zitten. Dingen die toen hartstikke 
leuk waren, zijn nu opeens kinderachtig. Wie heeft dat ei-
genlijk zo beslist? Op de basisschool waren ze de groots-
ten. Maar op de nieuwe school zijn ze weer de kleintjes. 
Pubers, brugpiepers. Verwarrend is het, vindt Rosa. Niet 
echt groot, maar ook niet meer klein. Ertussenin.

‘Sorry dat ik zo laat ben!’ roept Rosa van een afstand. Ze 
stapt af en wrijft onzeker over haar neus. Mama heeft een 
of ander bruin zalfje op de pukkel gesmeerd en haar ver-
zekerd dat hij totaal onzichtbaar is. ‘Zien jullie iets aan 
mij?’
Haar vriendinnen bekijken haar nieuwsgierig.
‘Ik zie niks, hoor,’ zegt Lidwien. ‘Heb je iets nieuws aan?’
Rosa schudt haar hoofd.
Sascha bekijkt haar kritisch. ‘Mmmm, ben je dikker ge-
worden? Is dat het?’
Geschrokken trekt Rosa haar buik in. ‘Nee, hoe kom je er-
bij? Mijn broek zit gewoon strak omdat hij net uit de was 
komt!’
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Pfff, dikker, denkt Rosa. Die Sascha weet altijd wel wat op 
te merken. Maar gelukkig valt de pukkel inderdaad niet op. 
Als zij het niet ziet, ziet niemand het. Sascha kan zo gena-
deloos iemand uitlachen of voor gek zetten, niets ontgaat 
haar scherpe blik.
‘Wat is het dan?’ vraagt Lidwien.
‘Niks. Ik ben vandaag een spiksplinternieuwe brugmug en 
ik vroeg me af of je dat aan me kon zien,’ grapt Rosa.
‘Ik heb wel wat nieuws,’ zegt Sascha en ze steekt trots een 
voet in de lucht.
‘Wauw, gaaf Sas!’ Rosa bekijkt bewonderend de zwarte 
schoenen met de enorme hakken van haar vriendin.
‘Negen centimeter. Ik heb het nagemeten! Goed, hè?’
‘Pas maar op dat je er niet af valt,’ zegt Lidwien. ‘Ik heb 
gehoord van een meisje die erop zwikte, haar nek brak en 
toen in een rolstoel terechtkwam.’
‘Jij kan ook overdrijven, zeg,’ antwoordt Sascha. ‘Je bent 
gewoon jaloers omdat jij altijd neppo-dingen aanhebt. Jij 
loopt hartstikke voor gek met die goedkope gympen. En 
moet je die broek zien. Helemaal geen merk!’
Lidwiens gezicht betrekt en ze kijkt gauw de andere kant 
op.
Rosa ziet het. Gemeen van Sascha om dat te zeggen. Ze 
weet dat Lidwien er niks aan kan doen dat ze nooit merk-
kleren aanheeft. Lidwiens vader en moeder hebben allebei 
geen werk. Ze heeft drie zussen en twee broers en zij is de 
jongste, dus ze krijgt bijna altijd afdankertjes. Maar Ro-
sa durft niet voor Lidwien op te komen. Als ze het waagt 
commentaar te hebben krijgt ze de wind van voren van 
Sascha. En op de eerste dag op de nieuwe school wil ze 
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geen ruzie. Dadelijk staat ze daar helemaal alleen op het 
schoolplein.
‘Zeg, laten we nou eens gaan,’ zegt ze dus maar. ‘Ik wil niet 
te laat komen.’

Rosa gaat naast Sascha fietsen. Ze moet nog erg wen-
nen aan het drukke verkeer. Haar oude school was om de 
hoek, dat kon ze lopen. Nu moeten ze bijna een halfuur 
door de stad fietsen. Ook gek eigenlijk: vroeger mocht ze 
nooit in haar eentje naar de stad. Nu kan ze doen wat ze 
wil. Spannend!
‘Hé, kijk, een snackbar! Zullen we daar na school heen 
gaan?’ vraagt Sascha, alsof ze Rosa’s gedachten leest.
‘Tof idee!’ zegt Rosa met glinsterende ogen. Dan betrekt 
haar gezicht. ‘Maar ik heb geen geld bij me. Jij wel?’
Sascha knikt. ‘Ik heb vanmorgen vijf euro gekregen van de 
vriend van mijn moeder.’
Rosa kijkt haar verbaasd aan. ‘Je hebt toch altijd ruzie met 
die vent?’
Sascha haalt haar schouders op. ‘Vandaag niet dus.’
‘Mag ik ook mee?’ vraagt Lidwien, die achter hen rijdt.
‘Ja, als jij trakteert!’ roept Sascha.

Ze zijn er nu bijna. De zenuwen kriebelen weer in Rosa’s 
buik. Ze werpt een blik op haar vriendin, die er stoer uit-
ziet met haar afgewassen spijkerjasje, haar korte donkere 
haar en haar brutale blauwe ogen. Sascha is voor niks en 
niemand bang, daarom vindt Rosa het ook zo fijn om haar 
vriendin te zijn.
‘Heb jij zin?’ vraagt ze.
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Sascha haalt haar schouders op. ‘Best wel, ik had het wel 
gezien op die stomme basisschool.’
‘Ja, juf Irma zal jou niet bepaald missen, denk ik. Maar vind 
je het niet eng om naar de middelbare school te gaan?’
‘Eng? Tuurlijk niet, waarom? Ik heb wel genoeg van dat 
kleinekindergedoe. Ik wil groot zijn en voor mezelf zor-
gen!’
‘Ben je dan niet zenuwappig?’
‘Nee, absoluut niet! Jij wel dan?’
‘Nee, hoor! Hoe kom je erbij?!’ antwoordt Rosa stoer.
‘Waar hebben jullie het over? Ik kan het de hele tijd net 
niet verstaan,’ roept Lidwien klagelijk en ze probeert naast 
hen te komen rijden.
‘Over school,’ zegt Sascha. ‘Mens, doe niet zo gevaarlijk, 
ga eens naar achteren, dadelijk worden we gesplettereerd 
door een auto!’
Lidwien gaat meteen gehoorzaam achter hen rijden.
‘Mijn zus zit in de vierde,’ roept Lidwien. ‘Het schijnt wel 
dat brugpiepers in het begin flink gepest worden. Anneke 
zei dat je gewoon een grote mond terug moest geven, dan 
houden ze zo op.’
‘Puh! Niemand durft mij te pesten!’ zegt Sascha.
Rosa kijkt op haar horloge en schrikt. ‘Het is al vijf voor 
half negen! Trappen!’
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Danny en Esther

Als ze hun fietsen haastig in de stalling hebben gezet is het 
schoolplein al bijna leeg. De laatste kinderen haasten zich 
naar binnen.
De fietsenstalling is veel groter dan op de basisschool. Ro-
sa kijkt met verbazing naar het aantal fietsen. Het lijken er 
wel duizend! Sommige zijn in vrolijke kleuren opgeschil-
derd en er staan ook een heleboel scooters. Dat is nog eens 
wat anders dan die kleine crossfietsjes van de basisschool. 
Als ze de hare straks nog maar terugvindt!
‘We moesten naar het brugklasgebouw, maar welke ingang 
is dat?’ vraagt Rosa ongerust. ‘Ik zie er zo al drie.’
Vol ontzag kijkt ze naar het reusachtige, oude gebouw. 
Links van het plein is een kleiner gebouw, dat door een 
luchtbrug met het hoofdgebouw is verbonden en rechts is 
ook nog een gebouw. Het schoolplein is groot, met in het 
midden een enorme boom met een bank rondom.
‘Doe niet zo paniekerig, mens. Dan zijn we toch te laat, 
wat maakt dat nou uit? Hé, moet je die halvegare daar 
zien!’ Sascha stoot Rosa aan en wijst naar een meisje met 
bruine krullen tot op haar schouders en een bril met dikke 
jampotglazen. Ze rent van het hoofdgebouw naar het ge-
bouw links op het schoolplein.
‘Die kleren,’ gniffelt Lidwien. ‘Ze lijkt wel een vogelver-
schrikker!’
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Het meisje heeft een wijde broek aan, van aan elkaar ge-
naaide felgekleurde lappen, met een al even felgekleurd 
hesje erbij dat een grote capuchon heeft met een kwast. 
Aan haar voeten draagt ze felroze teenslippers.
‘Belachelijk, die loopt straal voor gek! Wat een aanstelster, 
ze wil zeker opvallen,’ zegt Sascha schamper.
Het meisje ziet hen staan en stopt.
‘Hé daar! Jullie zijn zeker ook brugmuggen, hè?’ roept ze 
met een hoge stem. Ze wijst naar het gebouw. ‘Daar moe-
ten we zijn!’ Dan rent ze gauw naar binnen.
‘Hoe kan zij nou weten dat wij brugmuggen zijn?’ vraagt 
Sascha beledigd. ‘Dat kun je toch zeker niet zien? Iedereen 
zegt altijd dat ik wel vijftien lijk!’
Rosa bekijkt haar vriendin. Sascha lijkt inderdaad veel ou-
der. Ze is bijna een kop groter dan Lidwien en zij, zeker 
met die hakken, en ze draagt ook al een beha.
‘Voorwaarts mars, brugmuggetjes!’ roept Sascha aanstelle-
rig, de stem van het meisje nabauwend. En met een mal 
huppelloopje rent ze naar de ingang van het brugklasge-
bouw.

De kersverse groep 1b zit in een kring. De stoelen stonden 
al klaar toen ze de klas binnenkwamen en de tafeltjes zijn 
aan de kant geschoven. Gelukkig was het goed aangegeven 
waar ze moesten zijn. Overal in de gangen hingen briefjes 
met pijltjes. De leraar is er nog niet en de kinderen schui-
felen onrustig heen en weer. Rosa zit veilig tussen Lidwien 
en Sascha in.
Nieuwsgierig bekijkt ze de andere kinderen. Zouden er 
leuke bij zitten? De meeste jongens zijn nog echt ukkies, 
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met beugels en met gel in hun haar. Recht tegenover Ro-
sa zit het meisje dat ze op het plein zagen. Ze lacht verle-
gen naar haar. Rosa bloost en doet net alsof ze het niet ziet. 
Ze draait zich naar Sascha toe en fluistert: ‘Hé Sas, kijk, dat 
kind van daarnet zit bij ons in de klas.’
Sascha steekt haar tong naar het meisje uit.
‘Waarom doe je dat nou?’ vraagt Rosa. ‘Ze deed toch aar-
dig?’
Sas geeft haar een por in haar zij. ‘Je bent een watje, Roos. 
Het is een belachelijk type. Maf kind. Als ze maar niet 
denkt dat ze met ons kan aanpappen. Wow, moet je die 
kanjer daar zien!’
Ze giechelt en knikt naar een jongen die links naast hen 
zit. De jongen heeft kortgeknipt haar, dat spierwit geverfd 
is, donkere ogen en een ringetje door zijn wenkbrauw. Hij 
kauwt kauwgum met open mond en zit onderuitgezakt 
op zijn stoel met de handen in zijn zakken en zijn benen 
wijd uit elkaar.
‘Hou toch op, jongensgek!’ sist Rosa lachend en ze geeft 
haar vriendin een duw terug.
Die maffe Sas, altijd zit ze achter de jongens aan. Ze heeft 
er al minstens zeven versleten op de basisschool. Sascha 
zegt dat ze al tongt. Bah, het idee alleen al, iemand anders 
zijn tong in je mond! Wie weet wat zo’n jongen net gege-
ten heeft, of wanneer hij voor het laatst zijn tanden heeft 
gepoetst. Rosa moet er niet aan denken. Ze heeft wel een 
vriendje, maar dat is anders. En ze past wel op iets over 
hem tegen Sas en Lidwien te zeggen, anders gaan ze haar 
ermee pesten en haar uithoren. Bovendien ziet ze Jonas al-
leen maar zo nu en dan tijdens de vakanties omdat hij in 
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Limburg woont. Ze e-mailen elkaar wel bijna elke dag en 
vertellen elkaar alles. Vrienden zijn is veel leuker dan ver-
liefd zijn. En het duurt meestal ook langer!

Waar blijft die leraar nou? Rosa kijkt het lokaal rond. Aan 
de muren hangen posters van dieren en planten en achter-
in staat een oude houten kast met grote glazen potten met 
vreemde dingen erin. Naast het schoolbord staat een skelet 
met een zwarte hoed op. De linkerhand ervan ontbreekt.
Het is allemaal heel anders dan op de basisschool. Wat voor 
een vak zou hier gegeven worden? Biologie waarschijnlijk.
Plotseling staat er een man voor het bord. Rosa heeft hem 
niet binnen zien komen. Hij is lang en mager en een jaar 
of vijftig oud, schat ze. Hij heeft een vriendelijk gezicht 
met een lange neus en ronde blauwe ogen. Een rode wol-
len sjaal is zwierig over zijn schouder geslagen. De kinde-
ren zijn meteen stil en kijken hem verwachtingsvol aan.
‘Goedemorgen klas 1b! Mijn naam is Ritsema. Arie Rit-
sema. Ik ben dit jaar jullie biologieleraar en jullie klassen-
mentor.’ Hij draait zich om en begint met grote hanenpo-
ten zijn naam op het bord te schrijven.
Sascha stoot Rosa aan en tikt met een brede grijns op haar 
hoofd. Rosa ziet wat ze bedoelt en grinnikt. De leraar is 
boven op zijn hoofd bijna kaal, maar om dat te verdoeze-
len heeft hij het haar van de zijkant eroverheen gekamd.
‘Pritt-sema zal hij bedoelen. Een beetje plaksel doet won-
deren voor zo’n kapsel,’ fluistert Sascha in Rosa’s oor. Ro-
sa barst in zenuwachtig gegiechel uit. Sascha kijkt met een 
stalen gezicht recht voor zich uit. Ritsema draait zich om 
en strijkt over zijn sprieterige haar, alsof hij weet waar-
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over het gaat. Hij kijkt Rosa vragend aan. ‘Wat een pret, 
zo vroeg op de morgen. Wil je het grapje met ons delen, 
jongedame?’
Alle kinderen draaien zich naar Rosa toe en ze krijgt een 
kleur als een biet. O, ze haat het als iedereen naar haar kijkt.
‘Niks. Het was niks,’ mompelt ze. Ze wrijft over haar neus 
en probeert haar lachen in te houden. Dat ellendige gegie-
chel, ze kan er niet meer mee ophouden. Dat gebeurt al-
tijd als ze zenuwachtig is.
‘Je moet hem geen hand geven, anders plak je vast. Zit je 
vol met Pritt,’ hoort ze Sascha mompelen.
Een nieuwe lachgolf borrelt in Rosa’s buik omhoog. Haar 
probleem is dat ze altijd alles meteen ook voor zich ziet.
‘Wat is een klassenmentor, meester?’ vraagt het meisje in 
de rare kleren.
Rosa haalt opgelucht adem. Gelukkig, de kinderen kijken 
niet meer. Dat is aardig van haar, om de aandacht af te lei-
den.
‘Dat ging ik jullie net vertellen. Zoals jullie weten, zijn er 
een hoop zaken op de middelbare school anders dan op de 
basisschool. Een ervan is dat jullie voor elk vak een ande-
re leraar hebben en dat jullie voor elk vak naar een ander 
lokaal moeten. Een klassenmentor is iemand bij wie je te-
recht kunt met vragen of problemen. Verder zitten jullie 
bij alle klassenfeestjes, uitstapjes en evenementen met mij 
opgescheept. En meisje... wat is je naam?’
‘Esther Jacobs, meester.’
‘Meisje Jacobs, op de middelbare school zeggen de kin-
deren geen “meester” meer. Zeg maar gewoon “meneer”.’
Esther lacht verlegen en knikt.
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‘Het lijkt me handig als we ons eerst aan elkaar voorstel-
len,’ zegt Ritsema. ‘Iedereen vertelt in het kort iets over 
zichzelf en zegt zijn naam. Daarna deel ik jullie in groepjes 
van vier en gaan we een speurtocht door de school doen, 
zodat jullie morgen niet verdwalen. Jullie hebben allemaal 
vorige week je boeken opgehaald en gekaft, hè?’
Alle kinderen knikken. ‘Goed, die neem je morgen mee. 
Morgen beginnen we pas echt. Vandaag is nog een vakan-
tiedagje.’
‘Heb jij ze gekaft?’ fluistert Sascha.
Rosa knikt. ‘Het was een pestwerk, joh! Het lukte voor 
geen meter. Ik kreeg ze steeds niet dichtgevouwen als het 
papier eromheen zat.’
‘Uitslover! Ik heb het gewoon niet gedaan. Mijn broers 
doen het ook niet. Alleen domme brugpielewielertjes 
doen dat braaf.’
Ritsema gaat op een tafel zitten, vouwt zijn lange dunne 
benen over elkaar en slaat zijn sjaal naar achteren.
‘Hij lijkt wel een geraamte,’ sist Sascha naar Rosa. ‘Dat ske-
let daar met die hoed is vast zijn broer.’
Rosa onderdrukt een nieuwe giechelaanval. Ritsema kijkt 
naar haar en trekt een wenkbrauw op. Al zijn geplakte ha-
ren schuiven mee omhoog. Dat is zo’n gek gezicht dat ze 
nog harder moet proesten. Ritsema schraapt zijn keel.
‘Nou, ik zal het kennismakingsrondje beginnen. Mijn 
naam kennen jullie al. In de klas heb ik één regel. Hard 
werken wordt beloond. Slecht werk wordt bestraft. Jullie 
zullen wel merken hoe.’
Lidwien gebaart naar de kast met potten achter in de klas. 
‘Heb je gezien wat daar allemaal in zit?’ fluistert ze. ‘Als je 
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slechte punten haalt, stopt hij je in stukjes in een weckfles!’
Rosa probeert krampachtig een nieuwe giechelbui te 
smoren.
Ritsema trekt nu zijn andere wenkbrauw op en gaat ver-
der. ‘Mijn hobby’s zijn koken en literatuur. Met name 
griezelverhalen. Verder verzamel ik dingetjes op sterk wa-
ter, achter glas. Nee, geen erwten en worteltjes...’ Hij stopt 
even om te kijken of de klas lacht. ‘Geen groenten van 
Hak, nee, nee, serieuze dingen, waar je veel van kunt leren. 
Ik ben heel trots op mijn verzameling. Jullie kunnen die 
daar bewonderen.’
De klas draait zich om, om naar de oude houten kast met 
glazen potten te kijken. Iedereen begint door elkaar heen 
te praten. Als Rosa de potten goed bekijkt, ziet ze dat er 
wel heel rare dingen in zitten. Bepaald geen erwten en 
wortelen. In een pot drijft een dode muis, in een andere 
iets dat wel op een klomp hersens lijkt en in weer een an-
dere ziet ze een afgesneden oor zweven.
‘Getverderrie, moet je dat daar zien!’ roept een meisje. ‘In 
die pot zit een opengesneden hand! Van een dooie! Jasses! 
Is die echt, meneer?’
‘Stilte, stilte!’ roept Ritsema. Hij kan maar met moeite over 
het geschreeuw van de kinderen heen komen. ‘Die is he-
lemaal echt. Ik zal jullie maar niet vertellen hoe ik daaraan 
ben gekomen, maar het heeft met mijn schoonmoeder te 
maken.’
‘Haha, lachen zeg! Wat een grapjurk!’ zegt Sascha net iets 
te hard.
Rosa ziet dat de leraar rood wordt. Hij staat op en klapt in 
zijn handen om de klas weer tot bedaren te brengen. ‘We 
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doen nu de kennismakingsronde. Esther mag beginnen!’
Esther friemelt aan de kwast van haar capuchon.
‘Mijn naam is dus Esther Jacobs. Ik ben twaalf jaar, en-
nuh, mijn hobby’s zijn tekenen en lezen en vioolspelen. 
Ik houd van klassieke muziek en mijn lievelingskleur is 
blauw. Ik heb geen zusjes of broers... nou, dat was het.’
‘Goed Esther, dank je wel. En nou mag jij het volgende 
slachtoffer aanwijzen.’
Esther kijkt de kring rond en haar blik blijft op Rosa rusten.
‘Nu jij,’ zegt ze verlegen.
Sascha geeft Rosa een duw.
‘Wat een slijmbal!’ sist ze in haar oor.
Rosa bloost.
‘Ik... ik ben Rosa van Dijk en ik ben dertien jaar. Mijn 
hobby’s zijn schrijven en computeren en lezen en... en va-
kantie. Ik heb geen broers of zussen. Mijn lievelingseten is 
spaghetti en ik ben vegetariër.’
Rosa geeft Sascha een duw terug. ‘En nu is zij.’
Sascha kijkt verveeld.
‘Ik ben Sascha Jansen, ik ben dertien en een half. Mijn 
hobby’s zijn tv-kijken, deathmetal-muziek en kleren ko-
pen. En mijn lievelingseten is chips,’ ratelt ze met toon-
loze stem.
Ze stoot de jongen naast haar aan en geeft hem een knip-
oog. ‘Jouw beurt.’
De jongen krabt in zijn stekeltjeshaar en zakt nog wat die-
per onderuit.
‘Nou, ik heet Danny de Koning. Ik ben een fan van frika-
dellen en Feyenoord. En ik speel drums en dat vindt me 
moeder niet leuk.’
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Een halfuur later staan Rosa, Sascha, Danny en Esther op 
de gang.
‘Cool dat wij samen in een groepje zitten!’ zegt Esther.
Sascha rolt met haar ogen. ‘Nou, gewéldig, meid!’
Rosa kijkt gauw de andere kant op. Soms schaamt ze zich 
echt voor Sas. Ze zwaait naar Lidwien, die met een veron-
gelijkt gezicht met drie andere kinderen de gang uitloopt.
Ze hebben allemaal een briefje met vragen en een platte-
grond gekregen.
‘Een speurtocht, wat belachelijk kinderachtig,’ zegt Danny 
met zware stem en hij haalt met een rochelend geluid zijn 
neus op. Sascha knikt bevestigend en strijkt haar haar naar 
achteren zodat haar oorbelletjes goed opvallen. ‘Dat vind 
ik nou ook,’ zegt ze. ‘Een speurtocht is voor kleuters.’
Rosa bekijkt de jongen verbaasd. Waarom nou kinderach-
tig? Ze vond het juist zo’n goed idee om de school be-
ter te leren kennen. Het gebouw is hartstikke groot en ze 
is doodsbenauwd dat ze de weg zal kwijtraken als ze van 
het ene naar het andere lokaal moet en dan te laat in de 
les komt.
Danny steekt minstens een kop boven hen uit. Om zijn 
pols heeft hij een brede leren band met ijzeren punten en 
zijn donkere ogen nemen de meisjes een voor een schat-
tend op. Rosa trekt haar buik in en wrijft over haar neus. 
Zou hij gegroeid zijn? Dadelijk even kijken op de wc. Als 
ze die kan vinden tenminste.
‘Zo, dus jouw hobby’s zijn vioolspelen en lezen,’ zegt Sa-
scha en ze bekijkt Esther van top tot teen. ‘Spannend, 
hoor!’
Esther knikt glunderend. Ze heeft aardige ogen achter 


