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Nieuwe leerling

‘Nou?’ vraagt Menno. Ik sta met knikkende knieën voor hem.
De jongen van mijn dromen kijkt mij vragend aan. Nu moet ik
iets zeggen, maar wat precies? Dat ik helemaal tot over mijn
oren verliefd op hem ben? Hij zal mij voor gek verklaren. En
dat ben ik misschien ook wel. ‘Ikvindjeleukjijmijook?’ ratel ik.
De reactie van Menno was te verwachten. Ik ben leuk, maar
we kunnen beter vrienden blijven…

Voor de zoveelste keer speelt die dramatische filmscène
zich af in mijn hoofd. Wat een afgang dat Menno mij niet
wilde. Hoewel ik het ergens wel verwacht had bleef het
pijnlijk. Wanneer stop ik met hierover te piekeren? De
hele voorjaarsvakantie speelde het elke minuut door
mijn hoofd.

‘Allemaal even opgelet. We krijgen een nieuwe leer-
ling.’ Carolien kijkt ons aan alsof we de lotto gewonnen
hebben. Daar denk ik anders over. Ik buig me naar
Roosmarijn, die verveeld op haar potlood kauwt. Zij lijkt
ook niet te staan springen om een nieuweling.

‘Wat denk jij?’ vraag ik aan haar. Roosmarijn kauwt op
haar lip. ‘Een boerin,’ zegt ze droog. ‘Zo eentje met klom-
pen en een strohalm tussen haar tanden. Precies wat we
nodig hebben.’

Ik moet zachtjes grinniken. Een plattelandsmeisje
gaat het moeilijk krijgen. Als je anders bent dan anderen
ben je in deze klas gedoemd gepest te worden.

‘Ik verwacht jullie volledige inzet om het onze nieuw-
eling naar de zin te maken,’ preekt Carolien verder.
Roosmarijn kucht zachtjes.
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‘Ik ga haar even halen. Tot zo.’
Zodra Carolien weg is buigt Roosmarijn zich naar mij

toe. ‘Wat hoop jij? Een Menno, zeker?’
Ik wil haar slaan, maar ze is te snel. ‘Wat een rotop-

merking,’ sis ik. ‘Ik stond al zo voor lul en dan wrijf jij het
me ook nog eens in.’

Roosmarijn schudt haar hoofd. ‘Je stond niet voor lul,
hij is gewoon dom dat hij een meisje als jij weigert.’

Ik kleur. Het is geen geheim dat Roosmarijn een tijd-
lang verliefd op mij is geweest. Dat snap ik nog steeds
niet. Hoe kun je nou verliefd zijn op je beste vriendin?
En bovendien: zo leuk ben ik niet.

Net als ik iets wil zeggen gaat de deur weer open.
Carolien wordt gevolgd door een meisje met geblon-
deerd haar. Het is bepaald geen boerin. Haar korte trui-
tje laat haar buik bloot. Een navelpiercing schittert ons
tegemoet. De lage broek heeft een legerprint en ze kauwt
kauwgom. Ze kijkt ons verveeld aan.

Carolien pakt het meisje bij de schouders en vraagt
om stilte. ‘Jongens, dit is Lewi. Lewi, we hopen dat je een
leuke tijd bij ons zult hebben.’

‘Ze ziet er niet uit alsof ze het ooit leuk heeft,’ grinnik
ik zachtjes tegen Roosmarijn. We moeten een lachbui
onderdrukken terwijl het meisje ongestoord doorkauwt.

‘Ga daar maar zitten. Roosmarijn en Sofie leggen jou
wel even uit wat de bedoeling is van de les.’

We kijken naar Lewi, die naast ons neerploft. Haar
schoudertas belandt met een klap op het tafeltje. Ik pro-
beer de blik van Carolien te vangen, maar zij gaat alweer
verder met de Engelse les. De grammatica wordt van-
daag herhaald. Kan geen kwaad in mijn geval.

‘Ik zit in een band,’ kauwt Lewi in de pauze. Roosmarijn
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en ik hebben ons ontfermd over het kauwgompakje en
we staan in de kantine. Lewi leunt nonchalant tegen een
tafel en steekt een sigaret op. Eigenlijk mag je hier niet
roken, maar Lewi ziet er niet uit alsof ze zich aan regels
houdt. De rook wordt telkens in ons gezicht geblazen.
Dat dit soort types echt bestaat, denk ik bij mezelf.
Roosmarijn gaat naast Lewi op tafel zitten en bekijkt de
sigaretten.

‘Moet je?’ vraagt Lewi vriendelijk.
Ik moet lachen. Roosmarijn met een sigaret – ik zie

haar al klunzen!
‘Gebeurt hier wel eens wat?’ vraagt Lewi. Ze kijkt me

zo indringend aan dat ik even vergeet iets terug te zeg-
gen.

‘Hoe bedoel je?’
‘Nou,’ zucht Lewi. ‘Een gevecht ofzo?’
Roosmarijn lacht. ‘Soof slaat wel eens mensen,’ zegt

ze.
Lewi kijkt mij verbaasd aan en laat haar mond open-

vallen waardoor de rook er in één keer uit komt walmen.
‘Way to go girl,’ roept Lewi en houdt mij het pakje voor.

‘Moet jij er soms een?’
Ik schud mijn hoofd. Ze zal ons wel twee saaie mutsen

vinden.

In de kleedkamer stinkt het naar zweetvoeten en schim-
melend fruit. Ik wurm me in mijn gymbroek en zie Lewi
een eindje verderop staan. Ze staat keurend mijn li-
chaam te bekijken. Kan ze niet even de andere kant op
staren? Mijn gymschoenen zijn nu echt aan vervanging
toe. De zool zit los en de veters zijn versleten. Naast mij
probeert Roosmarijn puffend haar haren in een knotje te
wringen. Als de bos haar eindelijk op zijn plek zit, zakt
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ze vermoeid neer. ‘Dat is een goede warming-up,’ zeg ik
met een knipoog.

Roosmarijn grijnst. Ze weet zelf ook wel dat haar
haren onmogelijk zijn.

‘Doe jij niet mee?’ vraagt Roosmarijn aan Lewi, die
nog in haar legerbroek naar ons staat te kijken. Die
schudt haar hoofd en steekt nog een sigaret op. Ik zeg er
maar niets van.

Job klopt driemaal hard op de deur. ‘Dames, schieten
jullie op? We willen beginnen.’

Roosmarijn loopt achter mij aan de gymzaal in. Zodra
ik de trampoline zie staan gaat mijn hart tekeer. Waarom
nou dit onderdeel? Iedereen zal me wel weer uitlachen
als ik tegen de vlakte smak. Roosmarijn knijpt zachtjes
in mijn arm om te laten weten dat ze meeleeft. Wat een
geweldige meid is het toch. Zonder haar zou ik me
behoorlijk eenzaam voelen.

Justin begint met springen en maakt er meteen een
show van. Daarna Rayna, Sterre, Nikki, Edwin,
Roosmarijn, en dan ik. Iedereen op de bank kijkt naar
mijn aanloop. Als ik het enge blauwe ding nader rem ik
angstig af. Zoals altijd kom ik zachtjes neer op de veren
en maak ik een slap sprongetje. Maar ik land keurig zoals
het hoort, op beide voeten, en zonder te vallen. ‘Goed zo,
Sofie,’ roept Job sarcastisch. Hij ziet leerlingen natuur-
lijk liever door de lucht vliegen. Maar dat kan hij bij mij
echt vergeten.

‘En, Lewi is het toch?’ zegt Job dan.
Lewi zit met haar benen over elkaar op de bank. Ze

heeft niet eens gymkleding aan. ‘Ik haat turnen,’ mom-
pelt ze.

Ik mag haar wel. Eindelijk iemand die ook een hekel
heeft aan dat gespring en gehuppel. Job zegt er niets van
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en na een paar missers van mij stelt hij voor dat ik naast
Lewi ga zitten toekijken. ‘Misschien kan Sofie met jou
over haar trampolinetrauma praten.’

De rest van de klas gaat steeds een stapje hoger. Als ze
salto’s moeten maken knijp ik mijn ogen stiekem dicht.
Stel je voor dat er iemand valt. Brr… ik moet er niet aan
denken.

‘Moeten jullie altijd turnen?’ vraagt Lewi. Ik kijk opzij.
Haar gezicht is nu heel dichtbij. Ze heeft lichtgrijze ogen
en donkere wenkbrauwen. Haar huid is perfect glad en
ze heeft een kleine moedervlek vlak naast haar oor. Ze is
mooi, valt me op. Als ik die sigaretten wegdenk zou ze
best een vriendin van me kunnen worden. Ze is myste-
rieus en stoer, zo’n vriendin heb ik nog niet.

‘Soms gaan we basketballen,’ zeg ik.
Lewi lacht. Haar tanden zijn perfect recht en wit. Een

ex-beugelpatiënt, dat móet wel.
‘Wat speel je in je band?’ vraag ik om de stilte te ver-

breken. Ik voel me zenuwachtig naast zo’n stoer meisje.
Lewi haalt haar neus op. ‘Ik ben de zangeres. We heb-

ben heel vaak andere muzikanten. Mijn vriend vindt nie-
mand goed genoeg. Gelukkig mag ík wel blijven,’ grapt
ze.

‘Je vriend?’
Lewi knikt. ‘Heb jij iemand?’
Ik schud mijn hoofd en kijk weer vooruit. Was het

maar waar. Menno wil alleen maar vrienden blijven.
Vrienden, wat heeft dat voor zin als je veel meer wilt?

Roosmarijn fietst voor mij uit naar huis. Morgen hebben
we wiskunde en daar heb ik nog niks aan gedaan. En wie
kan mij beter helpen dan Roosmarijn? Haar wiskundek-
nobbel lijkt met de dag groter te worden.
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‘Wat vond jij van haar?’ hijg ik als ik haar eindelijk heb
ingehaald. Roosmarijn fietst altijd alsof de duivel haar
op de hielen zit.

‘Van wie?’
Soms kan Roosmarijn zo heerlijk dom doen. ‘Van Lewi

natuurlijk!’
Ze haalt haar schouders op. ‘Ik weet het niet.’
‘Ik vind haar geweldig,’ zeg ik. ‘Volgens mij heeft die

meid totaal geen schaamtegevoel.’
Roosmarijn kijkt mij verbaasd aan. ‘Ik dacht dat je een

hekel aan zulke types had?’
We vliegen nu over het fietspad. Zij rechtop en zonder

te hijgen, ik voorovergebogen en zwetend. ‘Nee, waarom
zou ik?’ puf ik.

‘Jij bent altijd negatief over dat soort types,’ zegt
Roosmarijn.

Gelukkig, we zijn bij mijn huis. Ze gooit haar fiets
tegen het hek. Gelukkig is er niemand thuis. Nu worden
we tenminste niet gestoord door een zeurende Stefan of
zijn kleffe vriendin. Mama woont bij haar nieuwe vriend
en papa zit op zijn werk.

Nadat we op mijn kamer wiskunde hebben gedaan
wijst ze op de foto van Floor en mij. ‘Ze zal wel blij zijn
dat ze door de auditie heengekomen is. Heb je haar nog
gesproken?’

Ik schud mijn hoofd. ‘Vanavond ga ik haar mailen.’
Floor woont ver weg, maar sinds ik haar en haar broer-

tje Menno leerde kennen in Frankrijk vertellen we elkaar
alles, via de mail. Een tijdje geleden lag ze in het zieken-
huis vanwege haar anorexia. Maar twee weken geleden
heeft ze auditie gedaan voor de toneelschool. En ze was
geweldig!
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Van: Sofie Berger
Aan: Floor van de Heide
Subject: Lewi

Lieve Floor,
Roosmarijn vroeg vandaag of we nog mailden, en toen
besefte ik hoe lang het geleden is!
Hoe gaat het nu met je? Ik vond het supergezellig om je
te zien na de auditie. Dat gebeurt veel te weinig. We
spreken elkaar alleen digitaal en dat is soms best lastig.
Heerlijk dat ik je nu even vast heb kunnen houden. ☺

Begin je al een beetje te beseffen dat je door bent? Je
droom komt uit, en ik was bij het �grote moment�. Heb ik
al gezegd hoe trots ik op je ben?

Maar ik schrok me dood toen je Menno ineens riep. Toen
m�est ik hem wel zeggen dat ik verliefd ben! Ik denk
daar nog vaak aan. Ik had er wel rekening mee
gehouden dat hij niks met me wilde, maar het doet toch
pijn. Waarom kiest hij niet voor mij? Ik moet hem maar
gewoon vergeten. Wat heb ik aan een jongen die niets
van mij wil?

Vandaag stapte er ineens een rockchick onze klas
binnen. Ze heet Lewi en heeft een navelpiercing. Ze is
een tegenpool van Roos en mij. En het vreemde is: ik
mag haar. Zou ik dan voorgoed van de vooroordelen
genezen zijn? Niet langer meer een verschil maken
tussen lippenstift en dreadlocks?
Kus, Sofie

| 13
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Van: Floor van de Heide
Aan: Sofie Berger
Subject: 7e hemel

Lieve Sofie,
Hoe ik me nu voel? *Zucht*, het is ongelooflijk, Soof. Het
voelt als de zevende hemel! Weet je dat ik nog altijd
nachtmerries heb over de auditie? Ik was zo
zenuwachtig en ervan overtuigd dat ik het nooit zou
halen. Maar toen ik jou zag zitten naast mijn broertje
ging ik ervoor. Zonder jouw steun was het nooit gelukt.
Jouw e-mails, jouw uithoudingsvermogen, jouw
vertrouwen in mij! Weet je nog dat je na de uitslag naar
me toe rende? Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.
Nog een half jaartje en dan is het zover. Na de zomer ga
ik al naar Arnhem. Spannend.

Achteraf vind ik het stom dat ik mijn broertje riep. Dat
had ik beter niet kunnen doen. Wat vond ik het erg dat
hij jou afwees. Ik hoopte zo dat het wat zou worden
tussen jullie. Dan zou ik jou ook vaker zien. (Sorry, ik
denk meteen weer aan mezelf .) Het spijt me dat ik je
pijn heb gedaan.

Wat knap dat je die Lewi niet meteen beoordeelt. Echt
heel goed van je. Het is wel eens anders geweest
(spreek uit ervaring, hihi).

Kus, hvj
Floor
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Argwaan

‘Ik bepaal zelf wel wanneer ik op school kom,’ roept Lewi
tegen de tekenleraar. Ze is een half uur te laat en heeft
knalrode wangen. Ze heeft ook geen telaatkaart. Hoe
doet ze dat toch?

‘Hard gefietst?’ lach ik als ze naast mij neerploft. Lewi
steekt haar tong uit en ik zie dat ze zelfs dáár een pier-
cing heeft. Roosmarijn gaat potlood en papier voor haar
halen.

Als ze het op Lewi’s tafeltje legt geeft die haar een
knipoog. Roosmarijn kleurt en gaat snel zitten.

‘Wat is de opdracht?’ Lewi knijpt een kauwgompje uit
haar pakje en begint vermoeid te kauwen.

‘Teken je toekomst.’
Lewi trekt één wenkbrauw op. ‘Toekomst? Wat dacht

je van een doodskist? Want dood gaan we allemaal.’
Ik zie Roosmarijn wit wegtrekken. Haar moeder is pas

overleden, maar dat kan Lewi natuurlijk niet weten. Er
valt een pijnlijke stilte. Lewi kijkt Roosmarijn vragend
aan. ‘Wat is er meisje?’

Roosmarijn schudt haar hoofd. ‘Niks.’
Ik probeer de stemming te verbeteren en help Lewi

met haar tekening. ‘Een doodskist lijkt me geen goed
idee, kun je niet wat leuks bedenken?’

Uiteindelijk tekent Lewi een ruige band met een onge-
looflijk knappe zangeres. Ze heeft haar borsten vooruit
gestoken en blèrt in de microfoon. ‘Dat ben ik,’ zegt Lewi
overbodig.
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Roosmarijn weet niet hoe snel ze het lokaal uit moet
komen als de bel gaat. Ik doorzie haar ontsnappingsplan
en ren haar achterna. ‘Roos, wacht nou even.’

Roosmarijn vlucht een wc in en draait het hokje op
slot. Ik bons op de deur, maar ze doet niet open. ‘Roos, ik
snap dat je je rot voelt, maar we kunnen er toch over pra-
ten?’

Geen gehoor. Als Roosmarijn wil zwijgen zwijgt ze
ook. ‘Lewi kan het toch niet weten?’

Weer niks. ‘Wat heb jij getekend?’
Ik hoor een zacht snikje uit het hokje komen, maar het

kan ook verbeelding zijn.
‘Een gelukkig gezin van drie,’ zegt Roosmarijn nu.
‘Jij, Ger en je moeder?’
Roosmarijn lacht schamper. ‘Natuurlijk niet, dombo,

mijn moeder is toch dood. Hoe kan dat mijn toekomst
zijn? Ik bedoel mijn vrouw, ikzelf en Sofie.’

Ik frons mijn wenkbrauwen. ‘Moet ik later bij jou en je
vrouw gaan wonen?’

Roosmarijn lacht nu harder. ‘Nee, gek! Ik noem mijn
kind Sofie.’

Mijn mondhoeken krullen omhoog. Soms kan ze met
één zin mijn hele dag goedmaken.

‘Blijf je daar zitten tot Sofie geboren wordt?’ vraag ik
uitdagend.

Ik hoor de wc doortrekken en dan komt Roosmarijn
naar buiten. Ze heeft inderdaad gehuild, maar ik zeg er
niets over. Ik sla een arm om haar heen en we gaan op
zoek naar Lewi, die zich wel af zal vragen waar we geble-
ven zijn.

‘Zeg, Roos?’
‘Ja?’
‘Wat nou als je een drieling krijgt?’
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