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Het vertrek

Lieve Eline,

Zomervakantie is het ergste wat je kan overkomen. Zeven
weken lang weg van vrienden en vriendinnen, dus je mist
van alles.

Bovendien moet ik met mijn ouders op vakantie. Mijn
vriendje Tygo ga ik drie weken missen, elke dag opnieuw. Dit
jaar willen ze naar Frankrijk. Maar waarom moet Stefan
nou per se mee? Kan die niet thuis blijven? Dan kan Bella
tenminste mee. Broers van zeventien zijn altijd erg, maar de
mijne slaat alles. We hebben elke dag ruzie om van alles en
nog wat. Ik wil helemaal niet mee naar Frankrijk. Ik blijf
hier. Dan geef ik een groot feest in onze achtertuin en nodig
ik al mijn vrienden uit. Maar helaas, dat zien mijn ouders
vast niet zitten.

Hè? Wat hoorde ik nou? Een harde tik tegen mijn slaap-
kamerraam rukt mij uit dagboekenland. Ik kijk uit het
raam. Beneden staat Tygo met zijn handen in de zakken
van zijn nieuwe zomerjack. Ik voel vlinders in mijn buik.
Mijn romantische vriendje is helemaal hierheen geko-
men om mij gedag te zeggen! ‘Wat doe jij nou hier?’

‘Ik kom je even gedag zeggen!’ Tygo zwaait uitbundig
met een grote bloem en lacht breed. Hij ziet de lol er wel
van in. Als mijn vader niet zo’n hekel aan Tygo had vond
ik het misschien ook wel geweldig. Maar papa vindt mij
veel te jong voor jongens. Door Tygo haal ik alleen maar
onvoldoendes, zegt hij. Toen ik bijna bleef zitten, mocht

| 5

10181_Dreadlocks 13e dr  03-01-2011  11:16  Pagina 5



ik niet meer met hem omgaan. Tygo is verboden terrein
wat mijn vader betreft.

‘Weet je wel hoeveel risico we hiermee lopen?’ vraag ik
verbaasd, als ik mijn vriendje binnen laat. Hij drukt een
kus op mijn mond en ik gebaar dat we stil moeten zijn.

‘Ik ga je zo erg missen,’ fluistert hij. Zodra hij dit zegt
voel ik dat nare gevoel weer opkomen. Dit maakt het
allemaal nog veel moeilijker.

‘Ik ben over drie weken alweer terug, dan gaan we de
verloren tijd inhalen. Goed?’ Ik buig me naar voren om
hem nog eens uitgebreid te zoenen. Wat zal ik dit missen
als ik in Frankrijk ben!

‘Maar nu moet je echt gaan, mijn vader kan elk
moment wakker worden!’ Een harde kraak aan de kant
van mijn vaders bed bezorgt me kippenvel.

‘Maar zo meteen word je versierd door een Fransman!’
probeert Tygo het nog te rekken.

Ik lach. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Ik ben
eerder bang dat Tygo versierd wordt, terwijl ik weg ben.
Er zijn genoeg meiden die hem leuk vinden. Als wij
samen door de stad lopen zie ik veel jaloerse blikken.

‘Fransen vallen niet op skaters als ik!’ probeer ik hem
wijs te maken. ‘Dat weet je toch?’

Tygo knikt aarzelend. Ik geef hem snel een zoen en
bedank hem voor het langskomen. De bloem die ik van
Tygo krijg pak ik dankbaar aan. Hij is van papier. Die
smokkel ik mijn bagage in.

Zodra ik de deur achter Tygo dicht doe, voel ik mij
vreemd leeg. Ik vind het naar dat altijd alles stiekem
moet. Ik wil Tygo het liefst aan iedereen laten zien.

Als ik bijna struikel over de koffers in de gang geef ik
er kwaad een trap tegen. Ik wíl niet mee op vakantie!

Stampvoetend ga ik naar boven. Het maakt mij niks
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meer uit dat de hele familie wakker wordt. Door hun
gezeur kan ik Tygo drie weken lang niet zien!

We rijden al uren. Mijn vader houdt de auto op de weg,
terwijl hij stukjes appel toegestopt krijgt door mijn moe-
der. Ik zit samen met Stefan achterin. Hij brult mee met
zijn nieuwe mp3-speler. Billy Jean staat nu op, een vrese-
lijk nummer. Stefan probeert dezelfde toonhoogte als
Michael Jackson te halen, maar het mislukt telkens.
Welke gek luistert er nog naar die kinderlokker? Ik wil
zijn apparaatje het raam uit slingeren, maar de stapel
bagage tussen ons in maakt dat onmogelijk. Als ik een
gat graaf kan ik net met mijn pink door de tassen heen.
Ik draai het raampje nog wat verder open waardoor het
valse gezang op de achtergrond verdwijnt. Ik verveel me
dood. Zal ik Tygo even sms-en dat het vreselijk is zonder
hem? Ik weet mijn handen in mijn spijkerbroek te wrin-
gen en merk tot mijn grote schrik dat mijn mobiel er niet
in zit. Ik scheld hardop. Waar is dat kreng? Heb ik het op
mijn nachtkastje laten liggen?

Ik frommel tussen mijn bagage en vis er mijn dagboek
uit. Gelukkig heb ik Eline nog. Zij zal me nooit teleur-
stellen.

Eerste dag van onze vakantie, begin van de middag

Lieve Eline,

Wat een klotedag! Eerst moet ik Tygo wegsturen en nu zit ik
urenlang in een te hete auto. Niemand neemt mij serieus.
Zeker omdat ik pas 15 ben.

Jij bent de enige die mij snapt. Jammer genoeg besta je niet
en kan ik niet met je praten. Als je wel bestond had je bruin
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haar en een vrolijk, lachend gezicht. Natuurlijk heb ik ook
vriendinnen op school, maar die gaan allemaal naar een
andere klas. Bella, mijn beste vriendin ook. Het leek me altijd
al vreselijk om in een wildvreemde klas terecht te komen. En
natuurlijk overkomt mij dat. Na de zomervakantie kom ik in
de bovenbouw. Helemaal alleen. Maar nu wil ik daar nog
even niet aan denken. We gaan naar Frankrijk! Ik ga maar
proberen er het beste van te maken. Misschien dat het
allemaal erg meevalt. (waarschijnlijk niet, maar als je iets
vaak genoeg zegt ga je het vanzelf geloven!)

Het enige probleem is: ik mis Tygo nu al. Zou hij mij
vergeten terwijl ik in Frankrijk ben? Of pikt iemand anders
hem in? Hij is zo’n stuk, Eline. We hebben al een maand
verkering en ik snap nog steeds niet wat hij in mij ziet.
Straks is hij verliefd op iemand anders als ik terugkom! Ik
moet er niet aan denken!

Volgens mij gaan wij zo weer een stop houden. Dat komt
goed uit, want ik moet heel nodig naar de wc.

Liefs,
Sofie
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Vervelend telefoontje

‘Meisje, ga nou lekker mee met je broer!’ roept mijn
vader vanuit zijn luie stoel. Hij heeft zijn zonnehoed op
en zijn buik puilt over zijn te strakke zwembroek. Het is
geen gezicht. Soms schaam ik mij voor mijn vader. Hij
weet zich altijd zo te kleden dat het nét fout is. Zijn san-
dalen met sokken staan al jaren op de don’t-lijst, maar
mijn vader leest die lijsten nooit. Als mijn vader nog een
keer roept dat ik mee moet, schud ik nijdig mijn hoofd.
Laat me gewoon even lekker schrijven!

Lieve Eline,
Mijn vader en broer zitten nu al een uur te zeuren omdat ik
mijn stoel niet uit te branden ben. Ik moet contacten leggen,
vinden zij. Waarom snapt niemand dat ik geen zin heb in
nieuwe vrienden? Thuis zitten Tygo, Bella, Malou en Ellen
gewoon op mij te wachten tot ik er weer ben. Aan hen heb ik
genoeg. Mensen die je op vakantie ontmoet, zie je daarna
nooit meer. Dat vind ik niets. Ik wil mensen echt leren
kennen. Als ik hier iemand zou ontmoeten kan ik er niet
tegen hem of haar nooit meer te zien. Dan wil ik contact
houden. En heb je binnen drie jaar vakantie een heel nieuwe
vriendengroep, waar je nauwelijks tijd voor hebt. Vreselijk!

‘Kom op, saaie!’ roept Stefan en hij trekt mij overeind.
Waarom laten ze me niet gewoon met rust? Ik zit toch
niemand in de weg?

‘Blijf van me af !’ brul ik tegen hem. Het liefst had 
ik hem een klap in zijn gezicht gegeven, maar ik houd
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me in. We hebben al genoeg ruzie gemaakt in de auto.
‘Doe even rustig!’ roept Stefan verontwaardigd. ‘Ik wil

je alleen maar meenemen.’
‘Ik ga vanavond wel mee,’ zeg ik om iedereen, behalve

mezelf, tevreden te stellen. Papa knikt goedkeurend en
duikt zijn krantje weer in. Stefan zwaait nog even en rent
dan weg.

Ik pak mijn leesboek maar weer op. Als ik zo doorlees
heb ik voor het einde van de eerste week mijn boeken al
uit. Wat moet ik dan doen? Vreemde mensen om boeken
vragen? Ik moet er niet aan denken om bij een onbeken-
de tent aan te kloppen.

Verderop zie ik een paar kleine kinderen in het zand
spelen. Ze bouwen een zandkasteel en brabbelen in hun
eigen taaltje. Soms zou ik willen dat ik nog zo klein was
als zij. Lekker spelen, beetje praten, beetje slapen, niets
om je zorgen over te maken.

Waar zou Tygo nu zijn? Ik probeer zijn kamer voor me
te zien, maar alles lijkt wel uit mijn geheugen gehobbeld
door die vreselijke autorit. Zit die sproet nou op zijn lin-
ker- of rechterwang?

Als Kelly zich maar niet aan hem gaat opdringen. Of
Robin. Die twee populaire meiden uit mijn vorige klas.
Mijn enge, maar toch zo vertrouwde klas. De klas waar
mijn vriendinnen in zitten en die ik moet verlaten. Waar
ik Tygo heb leren kennen. Tygo gaat nu Economie &
Maatschappij doen en ik Cultuur & Maatschappij. Toen
we richtingen moesten kiezen, keek ik meteen naar zijn
blaadje en ik schrok toen hij het zijne invulde. Ik wilde
Cultuur & Maatschappij doen, maar ik wilde nog liever
bij Tygo blijven.

‘Jij? Een economieprofiel?’ had Stefan gebulderd van
het lachen. Natuurlijk snapte niemand mijn plotselinge
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interesse voor de duistere kant van de schoolvakken.
‘Voor Tygo heb ik wel honderd jaar wiskunde over!’
wilde ik roepen, maar dan had mijn vader een hartaanval
gekregen.

‘Lieverd,’ had mama zich er toen mee bemoeid. ‘Kies
nou gewoon voor jezélf, niet de kudde achterna lopen!’

Uiteindelijk heeft Bella het idee uit mijn hoofd
gepraat en ik zie zelf nu ook wel in dat het belachelijk
geweest zou zijn. Maar raak ik door deze keuze mijn
vriendje niet kwijt? In onze vorige klas zaten Kelly en
Robin altijd achter Tygo aan. Gelukkig ging Tygo ner-
gens op in. Zelfs niet toen Kelly hem tijdens het eind-
feest tegen zich aan trok en door zijn krullen aaide. Tygo
had zich losgerukt en was meteen naar mij toegekomen.
‘Wat denkt silicoontje wel niet?’ had hij verontwaardigd
geroepen.

Ik moet niet zo zitten wegkwijnen! Ik mag helemaal
niet twijfelen aan Tygo. Hij heeft nog nooit enige move
naar een ander meisje gemaakt en dat zal hij nu ook heus
niet doen. Stel je niet aan, Sofie!

Stefan stelt die avond de hele groep aan mij voor. Mark,
Jim, Jessica, Nina, Floor, Andries, Frank, Menno, Claar,
Ranessa. Wat een hoop namen! Het valt me meteen op
dat Menno een onwijs lekker ding is.

Ik kom naast twee mensen te zitten die ik heb onthou-
den als Jim en Floor. Jim is een echte good-looking jon-
gen. Hij heeft blond steil haar dat een beetje warrig zit en
bruine ogen. Hij heeft een wit T-shirt zonder mouwen
aan. Daardoor kan je goed zien hoe gespierd en bruin hij
is.

Floor is een heel knappe meid. Ze heeft blond, lang,
krullend haar en een stralende glimlach. Door die paar
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sproeten rond haar neus heeft ze iets heel liefs. Haar kle-
ding is totaal anders dan die van mij. Ik draag een wijde
driekwart broek met een strak hemdje. Zij draagt punt-
schoenen en een rokje. Er is geen vetbubbel te zien.

Floor en Jim kunnen nauwelijks van elkaar afblijven.
Ik voel me overbodig en opgelaten, zo naast dit zoenen-
de stel.

‘Waar gaan we vanavond heen?’ vraag ik haar als ze
haar lippen een ogenblik van haar vriendje losmaakt.

Floor haalt lachend haar schouders op. ‘Ik hoorde
jouw broer zeggen dat we een kampvuur gaan maken op
het strand. Lijkt je dat iets?’

Ik knik. Misschien dat het allemaal toch wel meevalt.
Floor lijkt me heel aardig.

‘Is dat je broertje?’ vraag ik, terwijl ik op Menno wijs.
‘Ja, helaas wel. Hij is pas 14 hoor. Ik ben 16.’
‘16?’ vraag ik verbaasd. Ze lijkt een stuk ouder. ‘Waar

woon je?’ Ik weet niks nuttigs te vragen. Hopelijk komt
dat nog.

‘Ik woon in Zutphen, dat is echt een gat!’
Ik moet lachen. Zo’n hippe meid als zij had beter in

Amsterdam kunnen wonen. Ik heb echt geen idee waar
Zutphen ligt. Ongetwijfeld een takkeneind weg.

‘Oh, Jim roept me! Ik zie je zo!’ En weg is Floor weer.
Zo blijf ik alleen achter. Misschien ook maar beter zo.

Floor zit heus niet op mij te wachten! Ik kijk om me
heen. Dat is Jessica, die ene met dat bruine haar. Dan
moet dat Nina zijn en dat Ranessa.

Ik zie Floor en Jim nergens meer. Die zitten nu vast
ergens op een wc te zoenen. Als Tygo hier was geweest,
hadden wij precies hetzelfde gedaan.

‘Gaan jullie mee? Ik heb een aansteker en kranten!’
Stefan rent vast vooruit. Mijn stuntelige broer die de lei-
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ding heeft? Iedereen neemt hem serieus, want ze sprin-
gen allemaal op! We moeten een bos door om bij het
strand te komen. Er is verder niemand. Stefan legt de
kranten op een hoopje met wat droge takken. Ik wil bijna
vragen of dit wel legaal is, maar bedenk me. Zo kom ik
über-saai over. Ik wil dat ze mij aardig vinden.

Even later brandt er een gezellig kampvuurtje. Menno
komt naast mij zitten.

‘Gezellig hè?’ Hij wijst op het vuur.
Ik knik en zwijg. Wat heb ik hem te vertellen? Ik had

nooit mee moeten gaan. Dit is niks voor mij. Ik krijg het
benauwd van zoveel vreemde mensen om mij heen.

‘Hoe lang ben je al hier?’ vraagt hij. Kennelijk wil hij
meer horen.

‘Een paar dagen.’
Menno knikt. ‘Blijf je nog lang?’
Terwijl ik het aantal dagen noem, besef ik hoe lang het

nog gaat duren voor ik Tygo weer zie.
‘Ga je morgen mee naar de disco?’
Ik kijk hem verbaasd aan. Menno is het type jongen

dat er onschuldig uitziet, maar het niet ís. Hij heeft veel
sproeten om zijn neus, meer dan zijn zus Floor. Zijn
bruine haren waaien alle kanten op. Hij draagt moderne
kleren en heeft vriendelijk lachende ogen. Waarom
vraagt hij mij mee uit? Zo’n knappe jongen met zo’n ska-
ter als ik?

‘Het spijt me, Menno. Ik heb al een vriend.’
Menno kijkt mij verlegen aan. ‘Oh, dan ga ik maar.’
Ik voel me ellendig. Waarom loopt hij nou weg? Wat

maakt het nou uit dat ik al een vriend heb? Zie je wel, hij
was gewoon op een vakantieliefde uit. Zie ik er soms uit
alsof ik makkelijk in te pakken ben? Wel stom dat hij weg
is, nu zit ik er helemaal zielig en alleen bij.
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Als ik iedereen zie lachen en praten krijg ik het plotse-
ling benauwd.

‘Ik ga!’ roep ik tegen Stefan.
‘Nu al?’ Jessica kijkt op haar horloge. ‘Waarom?’
Ik haal mijn schouders op.
Met een snelle pas been ik door het bos. Hier en daar

klinkt een vreemd geluidje. Ik ben bang. Tygo, waar ben
je nou? Ik wil je vasthouden. Ik voel me zo alleen. De weg
naar de tent lijkt wel kilometers lang. Ik ben altijd bang
in het donker geweest. Stel je voor dat er iemand uit de
bosjes komt. Was ik nou maar op het strand gebleven.

‘Sofie! Sofie wacht nou!’ Floor komt hijgend aan
gerend. Jim is er niet bij. Dat verbaast me. Zitten die twee
niet 24 uur per dag aan elkaar vast?

‘Waar ga je heen?’
Ik haal mijn schouders op. ‘Weg van hier?’
Floor houdt me tegen. ‘Kom, ga mee terug!’
Ik snap er niks van. Wat wil ze van mij? Zij kan vast

veel betere vriendinnen krijgen! Ik ben een skater, zij een
huppelkut. Ik ben de dreadlocks, zij de lippenstift. Qua
uiterlijk heeft ze wel iets weg van Kelly. Die is ook zo ver-
schrikkelijk knap. Zo knap dat je er onzeker van wordt.
Ik kan niet tegen dit soort mensen.

‘Ga weg!’ schreeuw ik. Nu zal ze wel weglopen of me
arrogant aankijken, maar er gebeurt niets. Ze kijkt me
peinzend aan en ik voel me ongemakkelijk. Haar reactie
verbaast me. Daardoor komt er geen woord meer over
mijn lippen.

‘Ik ga slapen,’ zeg ik nors en loop weg.
‘Maar het is pas negen uur!’ roept ze me verbaasd na.

Onderweg naar de tent krijg ik vreselijk veel zin om even
met Bella te praten.
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Ik zoek mijn moeders telefoonkaart en spurt naar de
telefooncel bij de hoofdingang van de camping. Ik heb
nog steeds alleen een hemdje aan. Het begint nu echt
koud te worden. Met trillende vingers toets ik het num-
mer van Bella in. Wat vreemd dat ik ineens zenuwachtig
ben. Bella zelf neemt op.

‘Met Sofie.’
‘Hé Soof ! Waar ben je man? Ik mis je zo!’
Ik lach zachtjes. ‘Ik sta op een camping in Frankrijk.

Lekker weer joh!’
‘En? Knappe jongens?’
‘Ik heb Tygo toch!’ Maar ik kan er niets aan doen dat ik

Menno’s gezicht voor me zie.
‘Vertel even verder!’ roept Bella. ‘Hoe lang blijf je daar

nog?’
‘Ik blijf hier drie weken.’
Het is stil aan de andere kant van de lijn.
‘Dat is wel erg lang,’ mompelt Bella. ‘Ik wilde juist vra-

gen of je volgende week met mij wilde picknicken!’
Waarom zegt ze dat nou? Ik voel een traan opkomen.

Rotvakantie! Waarom moesten mijn ouders zo lang
weg?

‘Ik mail je snel vanuit het internetcafé, goed?’ probeer
ik de situatie te verbeteren. Ik zeur al maanden om msn,
maar volgens mijn vader hou ik dan geen tijd meer over
voor mijn schoolwerk. Alsof mailen geen tijd kost!

‘Ja, dat moet je doen!’ roept Bella enthousiast. ‘Mijn
computer is ook weer gemaakt dus ik mail meteen
terug!’

‘Dan ga ik je nu hangen, want ik moet Tygo ook nog
even bellen. Doe je Ellen en Malou de groeten van me?’

‘Natuurlijk. Kus!’
‘Kus!’
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Met een zwaar gevoel in mijn maag hang ik de hoorn
op de haak. Op de kaart staat nog tien euro. Dat is wel
genoeg om lang met Tygo te kunnen kletsen.

‘Met Tygo.’ Mijn hart maakt een driedubbele salto. Het
lijkt net alsof ik hem voor het eerst aan de telefoon heb.

‘Dag Tyg, met mij.’
‘Sofie!’
Ik ben zo blij om zijn stem te horen dat ik het liefst een

dansje zou maken.
‘Heb je me gemist?’ vraag ik hoopvol. Natuurlijk zegt

hij meteen ja.
‘Ik verveel me dood zonder jou. Er is hier niks te doen.

Kom je snel weer terug?’ vraagt Tygo haast smekend. De
eerste traan valt nu naar beneden en komt op mijn
hemdje terecht. Ik wil nooit meer op vakantie, nooit
meer. Dan hoor ik ineens een vreemde meidenstem op
de achtergrond.

‘Wie is dat?’ vraag ik nieuwsgierig.
‘Dat is euh… Dat is Kelly. Ze is hier voor mijn broer,

hoor. Maak je geen zorgen.’
Kelly. Dus toch!
Ik voel hoe mijn bloed begint te koken. Ik knijp zo

hard in de hoorn dat mijn knokkels wit worden. Ik hoor
allang niet meer wat Tygo allemaal zegt.

‘Ben je daar nog?’ klinkt de stem van Tygo bezorgd.
Er gaan wel tien boze, kattige antwoorden door mijn

hoofd, maar dan smijt ik de hoorn op de haak. Wat heb
ik me in die jongen vergist! Hij grijpt de eerste dag van
mijn vakantie aan om een ander meisje uit te nodigen!

Waarom? Waarom doet Tygo dit? Kelly nog wel!
Beteken ik zo weinig voor hem dat hij mij dit aandoet?

Ik moet écht iemand spreken nu.
Ik pak de hoorn en toets opnieuw Bella’s nummer in.
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