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Proloog
'Lief dagboek, ik heb er weer een potje van gemaakt. Ik ben hier, in 

Egalland, en Thomas is daar, in Put-recht. En nu heb ik hier zo'n 

leuke jongen ontmoet... Ik vond hem eerst een kwal, maar door zijn 

verhaal vind ik hem leuk! Ik word echt gek! Ik kan Thomas toch niet 

bedriegen? Zo ben ik niet! Ik ga mezelf tegenhouden met hem te 

praten, Thomas is de enige die telt. En ik mis mijn vrienden, oh wat 

mis ik ze. Benji en Koen hebben het druk met hun eigen stage. Ik 

spreek ze af en toe via de chat of telefoon. Met Sam, Sasja en 

Kimberley heb ik iets meer contact, toch hebben ze het ook erg druk 

op school. Ik heb niets meer van Eva gehoord de laatste tijd. Ze zal 

wel boos op me zijn of zo iets. Ik zal haar binnenkort eens 

contacteren. En ik heb me ooit aangemeld om een penmaatje te 

krijgen. Ik heb ineens een bericht gekregen dat er iemand 

geïnteresseerd is om penvrienden te worden, met mij. Dus wie weet 

wat dat gaat opleveren. Maar even terugkomend op dat hele gedoe 

rondom jongens de laatste tijd. Ik heb serieus al twee vriendjes 

versleten, straks kan ik Thomas erbij optellen omdat ik het hem 

eerlijk moet vertellen... Ryan heeft gelukkig nog steeds verkering 

met Melissa, en van Tobias heb ik eigenlijk geen flauw idee. Hij belt 

heel weinig. Julia vertelde me dat hij wel aan het daten is, maar ik 

weet niet of het waar is. Jim en Jessica zijn van plan om te gaan 

samenwonen. Ik hoop dat ik, zodra ik terug ben, kan meehelpen 

met klussen als ze het juiste huisje hebben gevonden. Goed, eerst 

wel weer genoeg gezeurd voor vandaag. Slaap lekker lief dagboek.'

Daar gaan we weer, alleen maar ellende. Ik zit momenteel in 

Egalland, voor mijn stage, maar ik wil bij het begin beginnen. Dat is 

per slot van rekening voor iedereen handig. Nou, daar gaan we dan.
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1. Einde zomervakantie

Ik heb intens genoten van mijn twee vakanties. Het was echt 

geweldig met Thomas en het was heel gezellig met mijn vrienden. 

We hebben veel foto's gemaakt, gelachen en hele leuke dingen 

gedaan. Zo ben ik met Thomas wezen waterskiën en 

diepzeeduiken, en heb ik met mijn vriendengroepje city trips 

gemaakt en gekampeerd. Ik heb alle zorgen van de afgelopen tijd 

weggespoeld in de zee en allemaal mooie en leuke herinneringen 

meegenomen. Alleen, begint vandaag het nieuwe schooljaar. Dit 

jaar staat geheel in het teken van een 'jaartje ertussenuit', ook wel 

het stagejaar genoemd. Ik ga bij het theater stage lopen waar ik 

met Ryan ben geweest toen we in Egalland waren. Ik kan niet 

wachten om Cleo weer te zien. Ze was toen zo lief voor me! Maar 

goed, laten we eerst maar naar school gaan. Ik open de deur en 

stap naar binnen. Ik kijk op het lokalenrooster wat in de gang hangt 

en loop naar het lokaal toe. Daar staat mijn klas al te wachten. Ik 

krijg meteen een knuffel van Benji en Koen.

'Hee Jasmine, hoe is het?' vraagt Koen.

'Goed, en met jullie?'

'Goed', zegt Benji.

'Ja, met mij ook', zegt Koen. 

'Ik vind het zo erg dat we elkaar straks een jaar lang niet zien', zeg 

ik treurig.

'We hebben gelukkig internet en mobiele telefonie', zegt Benji.

'Dat is waar, gelukkig maar', zeg ik. Mevrouw Roos komt 

aangelopen.

'Goedemorgen klas. Kom binnen.' Er wordt hier en daar geduwd, 

maar we komen toch met zijn allen zonder kleerscheuren de klas in.

'Goedemorgen klas. Vandaag ga ik het komende jaar met jullie 

doornemen. Jullie krijgen van mij een paar boekjes mee waarin 

jullie opdrachten kunnen uitwerken en eventuele voorstellingen. 

Het verschilt per stage wat je werkzaamheden zijn en of je mee 

mag doen aan een musical. Wees niet getreurd als je niet wordt 

gevraagd, want aan het eind van je stage moet je minstens één 

keer hebben meegespeeld om voldoende beoordeeld te worden. Ik 

zal om de twee maanden contact opnemen met je begeleider om 
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te vragen hoe het gaat. Als er vragen zijn vanuit je begeleider, dan 

ben ik bereikbaar op mijn mobiele telefoon of via de mail. Heeft 

iedereen een stage plek bemachtigd?' Mark steekt zijn hand op.

'Nee, ik heb nog geen plek gevonden.'

'Ik ook niet', zegt Mathilde.

'Goed, lopen jullie dan maar even met me mee.' Mark en Mathilde 

lopen achter mevrouw Roos aan. 

'Wie is jouw begeleider Jasmine?' vraagt Benji.

'Cleo. Ze was mijn gids, en ze heeft toen veel voor me gedaan.'

'Dat is fijn. Ik heb ene Hans, en jij Koen?'

'Mijn begeleider heet Gert', zegt Koen.

'Is het een boer?' grapt Benji.

'Wie weet, dan is de jouwe vast een oude taart.'

'Ja, en dan ga ik hem oppeuzelen, haha.'

'Jongens, zo kan hij wel weer', zeg ik hoofdschuddend. Mevrouw 

Roos komt terug de klas in.

'Zo, dat wordt geregeld. Ondertussen deel ik de boekjes uit, zodat 

jullie er rustig even in kunnen bladeren. Benjamin, wil je me even 

helpen met uitdelen?'

'Ja, mevrouw.' Benjamin pakt een stapeltje boekjes aan en begint 

uit te delen. Ik bedank hem als hij me een stapeltje boekjes 

aangeeft. Ik open het eerste boekje en zie dat er een lange 

inhoudsopgave is. De tweede, derde, vierde en vijfde bevatten ook 

een lange inhoudsopgave. Dit wordt nog een lang jaar...

Als we de boekjes hebben doorgenomen en onze contracten 

hebben ondertekend, mogen we alweer gaan. Ik loop met Benji en 

Koen naar de kantine.

'Nou jongens... Nog vier dagen school, en dan is het gebeurd', zegt 

Benji.

'Doe niet zo dramatisch, het is maar een jaar', zegt Koen.

'Maar wel een lang jaar', zeg ik treurig.

'Je gaat Thomas vast missen, of niet?' vraagt Koen.

'Ja, heel erg.' Benji loopt naar de snoepautomaat toe. Hij werpt wat 

geld in en drukt op de twee. Een zak chips valt naar beneden. Hij 

opent het luikje en pakt de zak. 

'Iemand trek?'
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'Nee, dankje. Ik heb net ontbeten', zegt Koen. 

'Ik wil wel', zeg ik. Benji opent de zak en geeft me een handjevol 

chips. Ik stop een chipje in mijn mond en kijk naar het lesrooster 

bord in de kantine.

'Wat gaan we de komende dagen eigenlijk doen?'

'Volgens mij gaan we morgen nog wat zakelijke dingen doornemen. 

Woensdag krijgen we de deadlines van de opdrachten te horen en 

donderdag moeten we alvast wat huiswerk maken voor de eerste 

week. Op vrijdag gaan we leuke dingen doen, een soort afscheid', 

zegt Koen.

'Heb ik iets gemist of zo?' vraagt Benji met zijn mond vol.

'Jij let nooit op', zegt Koen. Benji gaat met zijn chips hand door 

Koen zijn haar.

'Gatver, ik heb net gedoucht gisteren!' zegt Koen geïrriteerd.

'Rood haar staat je goed', grapt Benji. Koen rent achter Benji aan. Ik 

blijf lachend staan. Ik weet echt niet of ik het wel ga redden zonder 

hun humor en flauwe streken. Het gaat nog knap lastig worden in 

mijn eentje...

Ik fiets naar huis en geniet ondertussen van het lekkere weer. Ik 

fiets langs het meertje en kijk naar een eend, wat aan het 

zwemmen is. Als ik bijna thuis ben, gaat mijn telefoon. Het is 

Thomas.

'Hee schatje, hoe is het?'

'Goed, ik wilde alleen je stem even horen.'

'Dat vind ik super lief! Hoe was het op school?'

'Goed, ik heb zonet mijn laatste les gehad. Lijkt het je leuk als ik 

straks nog even langs kom?'

'Ja, lijkt me heel leuk. Tot straks.' Ik hang op en stap van mijn fiets 

af. Ik loop met mijn fiets aan de hand naar de schuur toe en zet 

hem voor de schuur neer. Ik loop naar binnen. Ik hang mijn jas op 

en zet mijn tas onder de kapstok. Dan loop ik naar de woonkamer 

toe. Jim ligt op de bank te slapen. Jim is sinds het ongeluk een 

halfjaar lang niet naar buiten geweest. Hij durft de laatste tijd 

steeds vaker naar buiten en gaat ook weleens met vrienden op 

stap. Toch is hij erg voorzichtig. Hij heeft laatst zijn scooter 

verkocht, waar ik erg blij mee ben. Hij werkt sinds kort als 
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vrijwilliger in het dierenasiel. Hij gaat wel naar school toe uiteraard. 

Ik loop naar hem toe en geef hem een zoen.

'Hee Jim, alles goed?'

'Ja, met jou?' vraagt Jim slaperig.

'Goed. Heb je nog iets gedaan vandaag?'

'Ja, ik ben nog naar de winkel geweest.'

'Wat goed van je! Ik ben trots op je Jim.'

'Bedankt.' Ik streel zijn wang en loop naar de keuken toe. Daar 

springt Tess tegen me op.

'Hallo Tess, heb je me gemist?' Tess blaft en kwispelt met haar 

staart. Tess is vorige week dinsdag een jaar oud geworden. We 

hebben haar flink verwend met een nieuw speeltje en heerlijke 

snoepjes. Ze was heel blij met haar cadeautjes. Ik pak de lijn van de 

haak en maak hem aan haar halsband vast.

'Ik ga Tess uitlaten.'

'Is goed.' Ik open de achterdeur, doe hem achter me dicht en laat 

me door Tess meesleuren. Als we bij het grasveldje komen, zie ik 

een collie. Ik heb nog nooit een collie in deze buurt gezien. Zijn 

baasje gooit een stok weg. De hond gaat erachteraan. Ik laat me 

door Tess meetrekken. Tess rent op de hond af en begint met hem 

te spelen. Ik maak Tess los en loop naar zijn baasje toe.

'Hoi, ik ben Jasmine.' Het baasje van de collie doet de capuchon af 

en kijkt me lachend aan.

'Nienke! Wat leuk om je weer eens te zien!' Ik geef haar een 

knuffel. 

'Ik wist niet dat je hier woonde.'

'Ik woon hier sinds kort. Voorheen woonde ik drie straten verderop, 

maar mijn ouders vonden dit huis mooier.' Ze wijst naar het huis op 

de hoek.

'Ah, wat leuk. Hoe vind je het hier?'

'Leuk. Het is in ieder geval fijn dat er een hondenuitlaat veldje 

dichtbij huis is.'

'Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee.' We gaan op het bankje 

zitten.

'Ik vond het heel leuk met jullie, toen ik mee mocht eten.'

'Fijn, dat vind ik heel fijn om te horen.' 

'Wat voor opleiding doe je eigenlijk?'
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'Ik zit op de toneelacademie, en jij?'

'Ik zit op de kookschool.'

'Ah, je wilt dus kokkin worden?'

'Ja, en dan wil ik later mijn eigen restaurant openen.'

'Dan kom ik zeker eten.'

'Super!' Ze lacht. We kijken naar onze honden.

'Mijn hond heet Tess, hoe heet jouw mooie hond?'

'Molly.' 

'Wat een mooie naam.'

'Dankje, Tess is ook een hele mooie naam.'

'Bedankt.' We kletsen nog een tijdje, totdat mijn telefoon gaat. Het 

is Thomas.

'Hee liefje, waar ben je?'

'Ik ben op het grasveldje.'

'Ik kom naar je toe.'

'Is goed, tot zo.' Ik hang op en kijk naar de honden.

'Wie was dat?'

'Mijn vriendje, Thomas.'

'Wat leuk! Ik heb ook sinds kort een vriendje.'

'Echt? Wat leuk! Hoe heet hij?'

'Sven.' 

'Dan kunnen we mooi honderduit kletsen over onze mannen.'

'Haha, helemaal met je eens.' Dan zie ik Thomas. Ik zwaai naar 

hem.

'Thomas, dit is Nienke.' Ze schudden elkaar de hand. 

'En wie is dit schattige hondje?' vraagt Nienke, Spike aaiend.

'Dit is Spike.' Nienke kriebelt Spike en kijkt lachend toe hoe haar 

hond Molly dichterbij komt. Thomas maakt Spike los en laat hem 

met Molly en Tess spelen. Hij gaat naast me zitten en kijkt lachend 

naar de spelende honden. We blijven nog een tijdje op het bankje 

zitten, totdat het begint te sputteren. Nienke kijkt op haar horloge.

'Is het al zo laat? Ik moet gaan!' Ze staat op en roept Molly. Ze lijnt 

haar aan en geeft me een knuffel. Ze schudt Thomas de hand.

'Ik hoop je snel weer te spreken', zeg ik tegen haar.

'Ik ook, en ik beloof je dat ik je snel een mailtje stuur. Doei!' Ze 

loopt met haar hond naar haar huis toe. Ik lijn Tess aan en Thomas 

lijnt Spike aan.
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'Ik moet ook gaan, ik moet koken vanavond', zegt Thomas.

'Is goed schat, tot snel.'

'Dag lievie.' Hij geeft me een zoen en loopt dan met Spike naar zijn 

huis. Ik loop ook naar mijn huis toe. Als ik de deur open, en Tess 

binnenlaat, veeg ik mijn schoenen en pak ik een handdoek uit de 

kast. Ik maak Tess droog en gooi de handdoek in de wasmachine. Ik 

open de deur en laat Tess de keuken in. Ze loopt naar haar drinkbak 

toe en begint te drinken. Ik loop naar de woonkamer toe, waar Jim 

nog steeds op de bank ligt.

'Wat ben je toch ook een luilak', zeg ik lachend. Jim wordt wakker 

en kijkt me slaperig aan.

'Ja, wrijf het er maar in.' Ik geef hem een por en doe zijn benen 

omhoog. Ik ga zitten en leg zijn benen over mijn benen heen. Ik pak 

de afstandsbediening en druk op twee. Er is een programma op 

over dierenwelzijn en ik kijk er geïnteresseerd naar. Dan hoor ik de 

voordeur dichtslaan. Onze moeder komt binnen.

'Dag lieverds. Lekker voor de buis?'

'Ja, al ligt Jim te slapen.' Jim geeft me een schop en tilt zijn hoofd 

op.

'Ik lag wat te dommelen.' Onze moeder loopt naar ons toe, aait ons 

over onze bol en loopt naar de keuken toe. 

'Wat willen we vanavond eten? Macaroni of stamppot?'

'Macaroni!' roepen Jim en ik in koor. Onze moeder lacht en begint 

aan het eten, terwijl Jim en ik nog even naar het programma kijken.

Ik bedenk me ineens dat ik al een lange tijd niets meer op mijn blog 

heb geplaatst. Ik loop naar boven en doe mijn laptop aan. Oh ja, ik 

heb laatst nog twee volgers gekregen. 'Beautylover Katja' en 

'XoKim.' Ik log in en begin te typen.

'Hallo allemaal,

Er is de laatste tijd alweer zoveel gebeurd. Ik ben twee keer op 

vakantie geweest, ik heb een vriendje en ik ga stage lopen in het 

buitenland. Het spijt me heel erg dat ik zo afwezig ben de laatste 

tijd, maar ik had zo mijn redenen... Maar goed, ik heb mijn eerste 

schooldag weer gehad en ik ga zondag vliegen. Ik heb nog steeds 

vliegangst, maar ik kom er wel overheen. Ik zal jullie natuurlijk op 
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de hoogte houden van wat ik daar allemaal beleef en eventueel 

foto's met jullie delen. Want, ik ga naar... Houd je vast... Egalland! 

Ik heb daar vorig jaar in een musical gespeeld en ik wil graag weer 

terug naar hetzelfde theater. Nou ja, laten we maar hopen dat er 

niets veranderd is. Ik ga nu, want mijn moeder roept dat het eten 

klaar is. 

Liefs, Mara.'

Ik zet mijn laptop op stand-by en loop naar beneden. Mijn moeder 

zet net een grote pan op de eettafel neer. 

'Jim, kom je?' Jim staat op, sjokt naar de eettafel toe en gaat met 

een plof op één van de vier keukenstoelen zitten. 

'Zo, hoe was het op school lieverd?' vraagt mijn moeder als ze 

opschept.

'Goed. Morgen nemen we nog wat zakelijke dingen door, 

woensdag krijgen we de deadlines, donderdag moeten we 

huiswerk maken en op vrijdag hebben we een soort afscheidsfeest 

met de klas.'

'Moeten we dat betalen?'

'Volgens mij niet.' Sinds mijn moeder een nieuwe baan heeft en 

mijn vader minder werkt vanwege zijn rug, omdat hij daar af en toe 

last van heeft, hebben we minder geld te besteden. 

'En de vliegtickets en stage?'

'Dat wordt door de school vergoed.'

'Fijn.' Jim pakt twee gehaktballen en legt ze op zijn bord. Mijn 

moeder pakt de andere twee. Ja, ik ben vegetarisch. Ik heb gezien 

hoe dieren worden geslacht en geloof me... Ik ben voor het 

dierenwelzijn en ik steun de partij die daarbij hoort. Ik doneer ook 

maandelijks een euro aan het goede doel. Ik ben een echte 

dierenvriend en ik vind dat ze de dieren met rust moeten laten als 

slachten niet noodzakelijk is. Als we klaar zijn met eten en een 

heerlijk dessert ophebben, help ik mee met de afwas. Jim gaat op 

de bank zitten en kijkt naar zijn favoriete programma 'The New Girl 

In Town.' Ik vind er niets aan, maar goed, ik ben ook geen jongen 

hé. Als ik het laatste glas in de kast heb gezet, wrijft mijn moeder 

door mijn haar. 
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'Bedankt lieverd. Het is goed zo.' Ik geef haar een zoen en vertrek 

weer naar boven. Eenmaal achter mijn laptop, heb ik vijf reacties 

op mijn bericht. 

Missy zegt: 'Ik heb je wel gemist hoor meid! Ik wens je heel veel 

plezier in Egalland en hoop veel leuke foto's te zien! Xx.'

Wauw, ik had geen idee dat internetvrienden je kunnen missen. Ik 

vind het wel echt heel erg lief.

Mara zegt: 'Wat ontzettend lief van je! Ik heb jullie ook gemist. 

Heel erg bedankt. Liefs Mara.'

Zo, op naar de volgende reactie.

TimSchrijft zegt: 'Welkom terug. Geniet van je stage en hopelijk 

doe je daar veel kennis op. Groet, Tim.'

Kennis... Nu ik daar over nadenk, misschien is het leuk om een 

soort logboekje mee te nemen, en daar dan alles in op te schrijven 

wat ik leer en meemaak. Goh, bedankt voor de tip, Tim!

Mara zegt: 'Bedankt! Ik weet zeker dat ik daar heel veel ga leren, 

hihi. Liefs Mara.'

Ik pak vlug een boekje uit mijn lade alvorens ik verder ga met het 

beantwoorden van de reacties. 

Merel Leest zegt: 'Ik wens je heel veel plezier en ik weet zeker dat 

je vliegangst snel weg is. Ik zal aan je denken als je in de lucht bent. 

Groetjes.'

Ah, wat lief! Ze denkt aan me! Waarom kan ik ze geen virtuele 

knuffel sturen? 
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Mara zegt: 'Dankje! Ik weet zeker dat ik heel veel plezier ga 

beleven. Bedankt voor je lieve woorden, dat doet me goed. Liefs 

Mara.'

Dan zie ik dat mijn laptop bijna leeg is. Ik pak vlug mijn oplader en 

stop hem in het stopcontact.

XoKim zegt: 'Wauw, wat cool dat je daar stage gaat lopen. Have 

fun! Liefs.'

Ik vind het zelf ook behoorlijk 'cool', al is het voor mij geen 

onbekend terrein. 

Mara zegt: 'Ja, ik vind het onwijs gaaf! Bedankt! Liefs Mara.'

Zo, nog één reactie. 

Beautylover Katja zegt: 'Veel plezier meid. Geniet ervan en kom 

niet eerder terug dan aan het einde van het jaar. Xoxo.'

Haha, ik snap wat ze bedoeld. Dan zou er iets goed mis zijn.

Mara zegt: 'Dankje! Ik beloof dat ik niet eerder terugkom, hihi. Liefs 

Mara.'

Ik log uit en kijk op mijn MyLife. Dan zie ik vanuit mijn ooghoek dat 

Koen online is. Ik klik het venster open en begin een gesprek.

JasjeB zegt: 'Hey Koen.'

Koen1997 zegt: 'Hey Jas.'

JasjeB zegt: 'Snap jij iets van al die boekjes?'

Koen1997 zegt: 'Mwah, de grote lijnen wel. Maar de taal is erg 

ingewikkeld. Ik hoop dat we morgen betere uitleg krijgen dan de 

uitleg in het boekje.'



15

JasjeB zegt: 'Ja, dat hoop ik ook.'

Koen1997 zegt: 'Ik moet trouwens naar training. Ik zie je morgen.'

JasjeB zegt: 'Tot morgen.'

Koen gaat offline. Ik sluit mijn laptop af en ruim de oplader op. Ik ga 

op mijn bed zitten en pak mijn mobiel van het nachtkastje. Ik kijk 

naar de foto op mijn achtergrond. Ik mis Thomas. Ik weet dat ik 

hem kortgeleden nog heb gezien, maar voor mij is dat al heel lang 

geleden. Ik open mijn berichtenbox en stuur hem een berichtje.

'Hey schatje. Ik mis je. Ik ga je zo ontzettend erg missen straks. Hoe 

moet ik de dagen zonder jou doorkomen? Misschien kun je me 

komen opzoeken in de vakanties? Je weet dat ik vliegangst heb, dus 

om naar jou toe te gaan is voor mij niet heel handig... Ik hoop dat 

het kan, in verband met kosten en zo. Houd van je. Dikke kus.' 

Ik leg mijn telefoon terug op het nachtkastje en pak het boek 

'Nachten vol gevaar' waar ik al een tijdje in lees. Het gaat over Kate. 

Ze raakt verwikkeld in allerlei situaties en weet nog net het hoofd 

boven water te houden. Ik voel me soms net zo, alleen zijn haar 

situaties tien keer erger... Dan gaat mijn telefoon. Ik heb een 

berichtje, van Thomas.

'Hey liefje. Ik mis jou ook. Ik kan niet zonder je straks. Ik zal continu 

aan je denken. Ik kom je zeker opzoeken, ik kan je echt niet zo lang 

missen. Maak je over de kosten maar geen zorgen, dat regel ik. 

Love you! X.'

Awh, hij is zo lief! Ik klem mijn telefoon tegen mijn borst aan en ga 

tevreden op mijn bed liggen. Ik voel de vlinders fladderen, en ik 

weet dat het goed zit. 


