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SAMENSTELLING: CELINE PRINS

 ‘Ga jij nou over naar de derde?’ Floor zwaait met haar vrije hand voor Jintes gezicht, die 
haar ogen gesloten heeft. ‘Wat?’ vraagt ze. ‘Of je nog blijft zitten,’ vult Anne Floor aan.  
    ‘Oh dat. Had ik dat nog niet gezegd? Nee, ik ben over,’ lacht Jinte. ‘Steenbeek wilde mij 
eigenlijk geen voldoende geven voor die wiskundetoets, maar die voldoende was alles wat 
ik nodig had om over te gaan. Dus ik heb Ralf meegenomen naar de inzage en die heeft ‘m 
naar een voldoende gepraat. Je had Steenbeeks gezicht moeten zien toen ‘ie binnenkwam.’ 
 ‘Je hebt maar geluk met zo’n broer die wiskunde studeert. Kon Ralf dat ook maar met al mijn 
wiskundetoetsen doen,’ verzucht Anne. ‘Dat had overgaan een stuk makkelijker gemaakt.’ 
 ‘Hij gaat naar Parijs dit jaar toch?’ Floor heeft Ralf altijd al knap gevonden en onthoudt 
alles wat Jinte over hem vertelt. ‘Ik wil ook weleens weg zonder ouders,’ vervolgt ze. ‘Kunnen 
wij dat dit jaar niet doen? Mijn tante heeft nog wel een huisje op Terschelling!’  

  
    ‘Floor, dat is je beste idee ever. Anders kan ik de tent van mijn ouders misschien wel lenen. Wat 
denk jij Jinte?’ Anne en Floor kijken haar enthousiast aan.      
‘Deal! Op naar een vakantie zonder ouders!’       
‘Dit wordt de beste zomervakantie ever,’ grijnst Floor.

 
De zomervakantie is begonnen. Chagrijnig staart Jinte voor zich uit. Ze had zulke goede 
plannen gemaakt met haar beste vriendinnen, om een weekje naar Terschelling te gaan. 
Toen Jinte haar ouders vertelde over haar supergoede vakantieplannen, waren haar  
ouders alles behalve enthousiast. En nu zit ze in de auto, op weg naar een plek waar ze 
niet wil zijn, met mensen waarmee ze al helemaal niet op reis wil. Dit wordt dus de stom-
ste zomervakantie ever. Geen Floor, geen Anne, geen Terschelling, maar twee weken lang 
Zuid-freaking-Frankrijk. 

 (…) 
Jinte schopt tegen een leeg colablikje aan, waar net een beginnend streepje maanlicht op 
is gevallen. Het is - na drie freaking dagen regen - eindelijk helder en droog en Jinte besluit 
een rondje te lopen over de camping, waar bijna iedereen al in zijn tent of caravan zit. Boring. 
Als het blikje stopt met rollen is het weer stil. Of…? Jinte houdt haar adem in. Ze hoort iets 
anders. Is dat…? Gelach? Het lijkt te komen uit dat smerige toiletgebouw. Ze loopt er naar 
binnen, door naar de wc’s, daar komt het geluid vandaan. Jinte besluit gewoon te doen alsof 
ze naar de wc moet en ze loopt zogenaamd zelfverzekerd de WC-ruimte binnen. Er staat een 
meisje. Ze tuft in de wasbak en veegt haar mond af met de achterkant van haar hand. Haar 
bruine haar staat alle kanten op, haar groene ogen kijken lacherig en brutaal.  
 
‘Hoi,’ zegt ze. ‘Wat doe jij hier?’ Jinte is even stil.      
 
‘Ik eh, moet naar de wc.’ Ze kijkt naar de wasbak. Daar ligt iets in wat ze niet kan thuisbrengen, 
maar het lijkt op kots.  
 
‘Is dat, euh, van jou?’ ‘Van wie anders?’ zegt het meisje. Jinte haalt haar schouders op en wil 
een wc inlopen. Wanneer ze de deur opent, trekt ze een vies gezicht. ‘Wat is daar gebeurd?’
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