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Blij.
Zo voelde ik me op school. Dat kwam door Vik, die naast 

me zat. Hij gaf me de helft van zijn chocomel en worsten-
broodje, want ik was mijn eten en drinken vergeten. Dat het 
bijna vakantie was, maakte me ook blij.

Vik had uitgerekend dat we tweeënveertig dagen met el-
kaar konden spelen. 

‘Je vergeet het strandhuisje,’ zei ik.
‘Hoelang ben je daar?’ vroeg hij.
‘Een week.’ 
‘Dan blijven er nog vijfendertig dagen over.’ Vik kon 

sneller hoofdrekenen dan iedereen in onze klas.
‘Misschien ga jij ook ergens naartoe met je moeder. Of je 

vader,’ zei ik, want zijn ouders zijn gescheiden. 
Maar Vik dacht van niet. Zijn moeder woont al een hele 

poos in een soort ziekenhuis om uit te rusten. In Amster-
dam, waar Vik vroeger ook woonde. Nu woont hij al bijna 
een jaar in ons dorp. Bij zijn vader.   

Dit werd onze eerste zomer samen en we verzonnen 
steeds dingen die we wilden gaan doen in de vakantie. 
Zoals elke dag gratis tosti’s eten in het café, waar zijn vader 

Zwembad



de baas is. Bij hem thuis op de hoekbank liggen of naar het 
landje van Peet gaan om te helpen met de dieren. We kon-
den strips lezen, roze koeken versieren of zwemmen in het 
opblaasbad. Het maakte niet uit, we hadden overal zin in. 
Alleen jammer dat het logeren bij mijn oma niet doorging; 
zij kreeg een nieuwe knie.  

In de pauze zaten we met andere kinderen onder de 
hoge  boom die op het schoolplein stond. Er werd niet 
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 gevoetbald of gerend. Dat kwam omdat het zo warm was.   
‘Waar ga jij naartoe met vakantie?’ vroeg ik aan Isabel. 
‘Paardrijden in Noorwegen,’ zei ze. ‘En jij?’ 
‘Ik ga leuke dingen doen met Vik.’ 
‘Dat zou ik ook wel willen,’ zei Merel, die zelf naar Ame-

rika ging.
‘Wat wil je met Vik?’ vroeg Daan. Hij heeft verkering 

met Merel en is weleens jaloers. 
‘Leuke dingen doen,’ zei Merel. ‘Maar dan met jou, 

dombo.’ 
Dat stelde Daan gerust. 
‘Ik ga naar Zeeland,’ zei Bram. Soms noemt hij mij vieze 

Lies en daarom vind ik hem stom. Maar nu wilde ik aardig 
doen en ik zei: ‘Zeeland is ver. Dan moet je met het vlieg-
tuig.’

Hij keek me aan met zo’n blik van: ben je gek of zo?
Daan begon te lachen. 
‘Je bent in de war met Nieuw-Zeeland,’ zei Vik.    
Ik haalde mijn schouders op. ‘Oud of nieuw, hoe kon ik 

dat weten?’
Bram rolde met zijn ogen. ‘Hoe dom kun je zijn,’ zei hij. 
‘Niet zo dom als jij,’ zei ik. ‘Anders had je wel Oud- 

Zeeland gezegd.’
Met Bram kan ik altijd ruzie krijgen. Gelukkig had Vik 

een goed idee. 
‘Laten we morgen waterballonnen meenemen,’ zei hij.
‘Of een tuinslang,’ zei Daan. 
‘Een sproeier,’ riep Merel. 
Ik juichte. ‘We doen zwemkleren aan.’
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‘Als het mag van juf,’ zei Hanna.
Juf vond alles best. Ze had een dikke buik, want er zat 

een baby in. Ze stikte van de hitte. ‘Neem de zwemspullen 
en waterballonnen maar mee,’ zei ze. ‘Ik moet alleen de di-
recteur nog overhalen.’

Na schooltijd ging ik met Vik mee naar huis. Ik sprong 
als een kangoeroe van tegel naar tegel. Mijn sprongen wer-
den steeds groter. Intussen praatte ik door tegen Vik. 

‘Ik versta je niet,’ zei hij. ‘Loop eens gewoon.’
‘Dat gaat niet,’ riep ik. ‘Daar ben ik te blij voor.’
Ik had zin in de sproeier, zin in de vakantie, en zin in 

het café van Viks vader waar we naartoe gingen. Hij is de 
leukste vader die ik ken. Dat kan ik makkelijk zeggen, want 
ik ken mijn eigen vader niet. 

‘Ga maar afkoelen in het zwembad,’ zei de vader van 
Vik. ‘Dan kom ik jullie daar een tosti brengen.’

Hij bedoelde het opblaasbadje dat hij voor ons had neer-
gezet achter het café, naast de vuilnisbak. Dat was onze lie-
velingsplek als de zon scheen. Onze zwemkleren hingen al 
klaar aan de waslijn naast de vaatdoekjes. Omkleden deden 
we in de schuur.

‘Het water is vet warm,’ zei Vik.
‘Van jouw plas zeker,’ lachte ik. 
Vik schrok. ‘Dat zou ik nooit doen,’ zei hij. 
Na de tosti gaf zijn vader ons een waterijsje. Terwijl 

we daar lagen, vond ik dat ik bofte met zo’n beste vriend  
als Vik. 




