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Het enige waar ik nu nog tegen opzag, was de lading 
gaststudenten. En ik had al helemaal geen zin in Olaf 
Lundson. Ik was gelukkig niet de enige uit het zesde jaar 
bij wie zo’n student werd gehuisvest. Tot mijn grote op-
luchting bleef hij maar een week. Daarna ging hij naar 
een familielid dat hier ook in de stad woonde.
Tijdens de pauze liep ik met Steph naar het infobord. De 
studenten zouden vandaag aankomen. Tegen wil en dank 
was ik ook nieuwsgierig. Zoveel opwindende gebeurtenis-
sen waren er nu ook weer niet op school. De laatste keer dat 
we vreselijk hadden moeten lachen, was toen Wildemans 
met armen vol papieren tegen Mouton van Frans was ge-
botst. Ze ploften allebei op hun achterste. Er waren tiental-
len foto’s van op Facebook verschenen. Het was de mop 
van de week, zeker omdat Mouton daarna twee dagen niet 
op school was verschenen. Maar je kon niet blijven lachen 
met leerkrachten. Daar werden we te oud voor.
‘Daar zijn ze,’ wees Steph plots.
Nieuwsgierig wurmde ik me langs haar heen. Veel was er 
niet te zien. Een groep jongeren werd begeleid door een 
nogal fors uitgevallen leerkracht.
‘De hulk,’ grijnsde Fizz.





‘Schitterend,’ mompelde ik, toen ik de jongens wat beter 
bekeek. Ze zagen er stuk voor stuk veertien uit, in plaats 
van zestien of zeventien. Ik vroeg me af wie Olaf Lund-
son was. Ik vervloekte mijn moeder voor de miljoenste 
keer. Voor zulke dingen zou ze me op zijn minst mijn 
mening kunnen vragen.
‘De Nederlandse koorknaapjes,’ mompelde Steph naast me.
Ik grinnikte.
De gaststudenten troepten nog dichter samen, alsof ze 
met een elastiekje vastzaten. Een meisje met lang blond 
haar leek een bange hinde. Haar ogen flitsten voortdu-
rend alle kanten uit. Ze was mooi. Ik vroeg me af wat 
Anke en haar kliek van haar zouden vinden.
Een por in mijn zij. Ik schrok op.
Steph lachte zachtjes. ‘Met je gedachten bij dat lekkere 
stuk daar?’
Vragend trok ik een wenkbrauw op. Ik had nog nergens 
een stuk gezien.
Steph wees.
Aan de rechterkant van de verschrikte hinde en haar vrien-
dinnen stond nog een groep, voornamelijk jongens. Eentje 
leek een reus. Hij stak met kop en schouders boven de rest 
uit. De jongens keken om zich heen alsof er geen vuiltje 
aan de lucht was en leken ons net zo te keuren als wij hen. 
Toen zag ik pas wie Steph bedoelde. Mijn mond viel nog 





net niet open. De jongen die ze bedoelde, keek me recht 
aan. Hij was inderdaad een stuk. Verward wendde ik 
mijn blik af. Ik bloosde, verdorie.
‘Kwijl, kwijl,’ grinnikte Steph, hoewel ze niet op jongens viel.
‘Volgende les,’ hijgde ik en ik ging er als een haas van-
door. Mijn gezicht gloeide. Bij de deur naar de eerste ver-
dieping keek ik nog even achterom.
Het stuk keek me recht in de ogen. Een flauw glimlachje 
speelde om zijn mondhoeken. Toen knipoogde hij naar 
me. Ik knalde bijna tegen de deur in mijn haast om weg 
te komen. De hele Franse les had ik een warm hoofd van 
schaamte. Ik hoorde bijna niets van wat mevrouw Mou-
ton vertelde. De hele tijd zag ik die ogen voor me. Waar-
om was ik toch altijd zo onhandig?

Na aardrijkskunde en geschiedenis en twee uur gym als 
toetje, functioneerde ik weer min of meer normaal. Ik 
moest het de leerkrachten nageven, ze deden moeite om 
het boeiend te houden.
‘Ik ga De Boer echt missen,’ zei Steph toen we ons bij 
gym in het struikgewas verstopten om niet alle rondjes 
te hoeven lopen.
‘Ik ook,’ zei ik verwonderd. ‘Nooit gedacht, maar het is zo.’
En ineens klikte er iets in mij. Geschiedenis boeide me 
wel. Misschien was dat een optie voor een studie. Al zag 





ik het niet meteen zitten om zelf leerkracht te worden. 
Misschien archeologie. Voor het eerst zag ik een licht-
puntje aan de horizon van mijn toekomst. Ik vertelde 
nog niets aan Steph. Maar het deed deugd om toch al een 
idee te hebben. Ik glimlachte, terwijl mijn toekomst er in 
mijn gedachten ineens veel rooskleuriger uitzag.
In de hal botste ik tegen Martha, een meisje uit mijn klas, 
op. Ze had haar armen vol met papieren en tijdschriften. 
De stapel gleed uit haar handen en belandde op de grond.
‘O, het spijt me,’ riep ik en ik knielde meteen neer om 
haar te helpen.
Martha glimlachte.
‘Geeft niets, het was achteraf bekeken een beetje te zwaar.’
Ik hielp haar met oprapen en zag dat het oude nummers 
van De Courant waren, het schooltijdschrift van weleer, 
dat Fizz uit de vergetelheid probeerde te redden.
‘Ook lid van de redactie?’ vroeg ik, meer uit beleefdheid 
dan uit belangstelling. Martha liep nogal opvallend ach-
ter de kliek van Anke aan. Ik vroeg me af waarom. Ze 
was geen kloon van hen en had hersens, dat had ze tij-
dens de wiskundeles nog bewezen.
We kwamen overeind, elk met een stapel. Ze aarzelde.
‘Zou ... je me even willen helpen? Deze moeten naar boven.’
Ik volgde haar de trap op, terwijl ze ineens honderduit 
babbelde.





Diep in gedachten fietste ik naar huis, bijna een uur later 
dan anders. Martha had me een eeuwigheid beziggehou-
den met haar tijdschriften en haar journalistiek en dat 
zij het wiskundehoekje zou verzorgen. Ik rolde met mijn 
ogen. Een wiskundehoekje? Wie zat daar nu op te wach-
ten. Daarna vroeg ze me het hemd van het lijf over mijn 
belevenissen van vorig jaar, waar ik niet op inging. Ik 
wilde het achter me laten en ergerde me blauw aan haar 
vasthoudendheid. Na wat een eeuwigheid leek, bleek ze 
ergens heen te moeten en was ik haar eindelijk kwijt. Al-
leen haar afscheidswoorden speelden door mijn hoofd.
‘Bedankt voor je medewerking, Nora!’ zei ze.
‘Graag gedaan,’ antwoordde ik verbluft. Medewerking? 
Oké, ik had wat tijdschriften gedragen. Nogal een plech-
tige manier om iemand daarvoor te bedanken, toch? Ik 
besloot er mijn hoofd niet verder over te breken en fietste 
snel naar huis. Straks was ik nog te laat voor de aankomst 
van het koorknaapje.
Ik opende de voordeur en verzwikte bijna mijn enkel 
over een ballon in de hal. Ballonnen in de hal? Was mijn 
moeder nu al in een soort van pre-bevallingsfase? Vloe-
kend knipte ik het licht aan. Mijn mond viel open. De 
hele hal lag vol slingers en ballonnen. Een groot span-
doek hing boven de deur.
‘Welkom, Olaf!’ stond er in koeien van letters op. Geschil-





derde letters. Ik kreunde bij het idee dat mijn moeder dat 
als een kleuter had staan schilderen. Aten de baby’s haar 
hersenen op? Vergiftigden de hormonen haar brein? Nu 
zou Olaf meteen denken dat we idioten waren. Ik had 
hem daar heel langzaam achter willen laten komen. Zo 
tegen het tijdstip dat hij alweer vertrok.
‘Mam,’ steunde ik. Ik werd verscheurd door twee opties. 
Een: ik haalde de hele troep weg en kreeg het met mama 
aan de stok. Twee: ik liet alles hangen en mijn reputatie 
op school lag voorgoed aan diggelen. Ik werd nu in de 
gangen al lastig gevallen door idioten die me dingen na-
riepen over het laatste boek van mijn moeder. Wanneer 
de film uitkwam bijvoorbeeld. En of ik de hoofdrol zou 
spelen en of ik dan op stelten moest lopen. Kinderachtig. 
En behoorlijk vervelend. Voor ik iets kon doen, knarste 
de sleutel in het slot. Ik zuchtte. Te laat. Weglopen, zei 
alles in mij, maar de deur zwaaide open en daar stond ik 
dan, onder dat spandoek en tussen de ballonnen. 
Daar stonden ze, mijn moeder en Andreas. De donkere 
schim achter mijn moeder moest Olaf zijn.
‘Nora,’ zei mijn moeder met de nadruk op de eerste let-
tergreep. ‘Dit is nu Olaf.’
Olaf kwam naar binnen en grijnsde.
Mijn mond viel open.
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In mijn kamer probeerde ik tot mezelf te komen. Olaf 
was het lekkere stuk. De spetter die me bijna tegen een 
deur zag knallen. En die bij mij thuis ballonnen en slin-
gers en een spandoek vond. Die vanaf nu een week naast 
me zou wonen, op nog geen vijf meter van me vandaan. 
Zeven dagen, zes nachten. Zes nachten! Ik zou geen oog 
dichtdoen. Waarom hadden we niet zo’n koorknaapje? 
Dat zou veel beter zijn voor mijn gemoedsrust. En voor 
die van mijn omgeving. Steph lachte zich vast kreupel. 
Ik was zo gespannen als een veer en hield angstvallig 
de deur in de gaten, alsof hij zo binnen kon stormen. Ik 
dacht aan mijn reactie en kon mezelf wel slaan. Veel meer 
dan een langgerekt ‘Ooo,’ had ik niet kunnen uitbrengen. 
Het hielp niet dat mama meteen inpikte.
‘Olaf, weet je nog wel?’ Ze keek me aan alsof ik gek ge-
worden was. En ik weet zeker dat ze diep snoof toen ze 
naar me toeliep. Dacht ze dat ik gedronken had? En al die 
tijd stond Olaf er met een flauwe glimlach om de lippen 
bij. Hij was prachtig. En ik had me belachelijk gemaakt. 
Ik kon geen woord meer uitbrengen en was naar mijn 
kamer gestruikeld. Had ik misschien ook nog gekwijld? 
Ik hoopte van niet.





Mismoedig ging ik op mijn bed liggen. Waarom viel ik 
altijd op foute types? Dit was zeker een fout type. Zulke 
jongens hadden altijd een rist meisjes achter zich aan. Hij 
had vast al een lief, ergens in Nederland. Zij zou me de 
ogen uitkrabben als ze wist wat er door me heen ging als 
ik hem zag. En als hij geen lief had, dan kreeg hij er hier 
binnen de kortste keren één. Kandidaten genoeg bij ons op 
school. Anke en haar kliek om te beginnen. Ik wist zeker 
dat hij daar geen weerstand aan zou kunnen bieden. Een 
vlaag van jaloezie welde in me op. En ik zou zoals gewoon-
lijk toekijken. Ik klemde mijn lippen op elkaar.
‘Focussen, Nora,’ prevelde ik. Het laatste jaar betekende 
veel werk en keuzes maken. Heel veel gefuif. Een stu-
diereis naar Rome. Daar waren vast veel mooie jongens, 
troostte ik mezelf.
‘Olaf,’ mompelde ik. ‘Wat een idiote naam.’
Ik slenterde naar mijn schrijftafel en opende mijn agen-
da, die zoals gewoonlijk bomvol stond. Gelukkig had ik 
al wat vooruit gewerkt. Alleen de schrijftaak Frans moest 
ik nog afwerken. Mon opinion de l’Avenir. Wat hadden 
leerkrachten toch met de toekomst? Ze keken vast hals-
reikend naar hun pensioen uit. Ik had het onderwerp ba-
lorig vanuit een ander standpunt bekeken: dat van een 
holbewoner die in Lascaux op een rots stond te krijten en 
zich afvroeg wie zijn tekening ooit zou bewonderen. Ik 





hoopte dat het haar zou bekoren. In marsmannetjes en 
supersonische stofzuigers had ik even geen zin gehad. Ik 
moest het opstel alleen nog wat bijschaven en keek naar 
de laptop op mijn schrijftafel.
Maar in de plaats van hem open te klappen, ging ik weer 
op mijn bed liggen en bladerde lusteloos in een tijd-
schrift. Ik zag niet wat erin stond. Een klop op de deur 
deed me overeind schieten.
‘Ja,’ piepte ik. Gelukkig bleef hij maar een week. Als het 
langer zou duren, zou mijn hart het begeven.
De deur ging open en daar stond Andreas. Hij leek zo uit 
een film gestapt met zijn blauwe rolkraagtrui en hoor-
nen bril. Ik riep mijn gedachten meteen een halt toe. Als 
dit niet voorbij ging, sloot ik me bij een datingclub aan. 
Of een zelfhulpgroep voor mensen met een overspannen 
libido. Het leven was niet eerlijk. Ik had een spetter van 
een stiefvader. Een iets jongere spetter logeerde een week 
bij ons. Het was als een roomsoes waar ik net niet bij kon. 
Al kon je geen van beide met een roomsoes vergelijken. 
Mijn gedachten plakten aan elkaar.
‘Jij bent het,’ herademde ik, misselijk ineens.
‘Iemand anders verwacht misschien?’ knipoogde Andreas. 
Mijn wangen begonnen weer te gloeien.
‘Je moeder vraagt of je komt eten,’ lachte hij.
‘Ik kom zo,’ zei ik. In de hal hoorde ik stemmen. Olaf en 





mijn moeder. Olaf had natuurlijk nergens last van. Hij 
was het gewoon dat meisjes bij bosjes voor hem neervie-
len. Andreas tikte tegen zijn denkbeeldige pet en deed de 
deur zachtjes weer dicht. Langzaam kwam ik overeind, 
schoof de gordijnen dicht en liep traag naar de deur. Toen 
greep ik de klink beet, zelfzekerder dan ik me voelde. Ik 
kreeg vast geen hap door mijn keel.


