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1   
Van vlooien krijg ik jeuk 

 
Floris rende over de stoep. Hij was omgelopen en 
kwam bijna te laat op school. Vluchtig keek hij over 
zijn schouder, sloeg de hoek om en sprintte een 
steegje in. 

Te laat merkte hij de gestalte in de steeg op. Hij 
kon niet stoppen en knalde tegen iemand aan. Even 
werd het zwart voor zijn ogen en leek de grond 
onder zijn voeten te bewegen. Hij wankelde naar 
achteren, verloor zijn evenwicht en smakte tegen de 
grond. 

‘Kijk eens wie we daar hebben,’ zei Arjan met een 
valse grijns tegen de twee jongens naast hem. ‘Ben 
je speciaal voor ons omgelopen? Ik was al naar je op 
zoek.’ Hij sloeg dreigend met zijn vuist in zijn hand. 

Floris kroop naar achteren, zocht houvast bij de 
muur en ging op zijn trillende benen staan. 

‘Tong verloren, Vlo?’ vroeg Arjan. 
‘Vlooien kunnen niet praten,’ zei Erik, de magere 

jongen achter Arjan. Hij draaide zijn rattenkop en 
keek met zijn kleine kraaloogjes naar Dennis, de 
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derde jongen. Die lachte zo hard dat zijn dikke buik 
schudde. 

‘Van vlooien krijg ik jeuk,’ zei Arjan. Hij wreef 
over zijn knokkels. ‘Jeuk aan mijn vuisten.’ 

Op het moment dat Arjan een stap naar voren 
deed, draaide Floris zich om en sprintte de steeg uit. 
Het gejoel van de jongens maakte duidelijk dat ze 
de achtervolging hadden ingezet. Floris rende zo 
snel als hij kon de hoek om, sprong over een laag 

6



tuinhekje en vloog een achtertuin in. Hier verstopte 
hij zich. Dan maar te laat op school. Alles beter dan 
in de handen van Arjan vallen. Hij wilde niet op-
nieuw met een ketting om zijn nek worden vastge-
zet aan een lantaarnpaal. 

In de verte klonk de schoolbel. Floris hoorde de 
jongens nog een paar keer iets schreeuwen en daarna 
werd het stil. Hij telde tot honderd, stapte over het 
hekje en rende naar school. 
 
Hijgend klopte Floris op de deur van het klaslokaal. 
‘Binnen,’ klonk de hoge stem van juffrouw Jutter. 
Hij duwde de deur open en keek voorzichtig om 
het hoekje. 

De juffrouw hield haar hoofd een beetje achter-
over en keek naar Floris door haar ronde brillengla-
zen. De bril was veel te groot en stond altijd op het 
puntje van haar neus. ‘Dag, Floris. Kom verder.’ 

Hij stapte naar binnen, deed de deur dicht en 
bleef staan. Hij zag Arjan achter in de klas zitten. 
Arjan was vorig jaar in groep zes blijven zitten en 
zat sinds deze zomer bij Floris in de klas. 

‘Alweer te laat, Floris. Hoe komt dat?’ De juf liet 
haar lange vlecht door haar vingers gaan. 

Floris wierp opnieuw een schichtige blik naar 
Arjan. De jongen keek hem strak aan en schudde 
zijn hoofd. 
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‘Ik heb me verslapen.’ 
‘Verslapen?’ De juf fronste haar wenkbrauwen. 

‘Dat overkomt je vaak de laatste tijd. Als dit niet ver-
andert, moet ik hierover met je moeder in gesprek.’ 

Floris knikte. 
‘Ga maar naar je plaats,’ zei juffrouw Jutter. 
Floris ging voor in de klas zitten. Omdat hij zo 

klein was, had de juf hem daar neergezet. Floris 
vond het best. De plek naast hem was leeg en hij zat 
zo ver mogelijk bij Arjan en zijn vrienden vandaan. 

‘Waar was ik gebleven?’ vroeg juffrouw Jutter 
zich hardop af. 

Meteen riep Elise: ‘Onze nieuwe klasgenoot!’ 
‘Dat is ook zo,’ reageerde de juf verstrooid. 

‘Dankjewel, Elise. Allemaal rustig blijven zitten, dan 
ga ik haar halen.’ 

Zodra de deur gesloten was, vloog een prop pa-
pier langs de krullen van Floris. Een volgende stui-
terde via zijn achterhoofd op de grond. 

‘Dat heb ik gezien, en ik ga het tegen de juf zeg-
gen,’ riep Elise. 

‘Hebben jullie ook zo’n last van vlooien?’ riep 
Erik. Hij zat achter in het lokaal, naast Arjan. 

Floris keek over zijn schouder en zag dat bijna alle 
kinderen zichzelf aan het krabben waren. Hij voelde 
zijn hoofd warm worden en draaide zich snel weer 
om. 
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‘Kijk, nu is het een rode vlo!’ schreeuwde Arjan. 
De hele klas barstte in lachen uit. 
De deur ging open en onmiddellijk hield iedereen 

zijn mond. Juffrouw Jutter stapte het lokaal binnen. 
Ze keek even streng de klas rond en wenkte toen 
iemand naar binnen. 

Vol verbazing keek Floris naar het meisje dat in 
de deuropening stond. Iemand zoals zij had hij nog 
nooit gezien. 
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2 
Stiekel is Drents voor Stekel 

 
Floris was klein, maar het nieuwe meisje was nog 
veel kleiner. Ze had de lengte van een kind van drie. 
Toch wist Floris zeker dat ze ouder was. Peuters 
hadden kortere armpjes en beentjes, vaak met een 
bol buikje. Dit meisje niet. Ze zag er precies het-
zelfde uit als de andere meisjes uit zijn klas, alleen 
dan in het klein. 

Dit was niet het enige wonderlijke aan het nieuwe 
meisje. Haar rode haar stond rechtovereind, net alsof 
ze met haar vingers in het stopcontact had gezeten. 
Ze droeg een felgroen vest, een oranje rokje en 
daaronder een groene legging. Aan haar voeten 
droeg ze regenlaarzen in dezelfde kleur als haar rok. 
Het deed bijna pijn aan je ogen. Floris snapte niet 
waarom ze zulke rare kleren droeg. Haar lengte was 
voldoende om mee gepest te worden, daar wist hij 
alles van. Op deze manier vroeg ze er een beetje om, 
vond hij. 

Met een brede grijns op haar sproeterige gezicht 
keek het meisje de klas rond. Haar ogen twinkelden. 
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Zo te zien trok ze zich niets aan van alle nieuwsgie-
rige blikken en opengevallen monden. Ze leek eer-
der te genieten van de aandacht. 

‘Dit is Pien,’ stelde juffrouw Jutter haar voor. 
Het meisje keek omhoog naar de juf. ‘Maar  

iedereen noemt me Stiekel.’ 
‘Stiekel?’ vroeg de juffrouw verbaasd. 
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Het meisje knikte driftig. ‘Heeft mijn oma ver-
zonnen. Stiekel is Drents voor stekel.’ 

Arjan haalde zijn neus op. ‘Volgens mij kunnen 
ze je beter Mini noemen!’ 

Verschillende kinderen moesten lachen. Floris 
niet. Hij was blij dat hij een keer niet het mikpunt 
van de pesterijen was, maar vond het toch vervelend 
voor het meisje. 

Stiekel staarde naar Arjan en trok langzaam haar 
wenkbrauwen op. ‘Mini? Hoezo Mini?’ 

‘Omdat je zo klein bent, natuurlijk!’ Aan zijn 
toon te horen vond Arjan het een domme vraag. 

‘Klein?’ Ze bestudeerde zichzelf uitvoerig. Eerst 
haar armen, toen haar benen en daarna keek ze weer 
naar Arjan. ‘Klein zeg je? Dan moet je mijn vader 
eens zien. Die komt tot hier.’ Ze hield haar hand ter 
hoogte van haar middel en keek ondeugend. 

‘Dan is hij wel heel erg klein,’ zei juffrouw Jutter 
met een glimlach. 

‘Hij vindt zelf van niet.’ Het meisje haalde haar 
schouders op. ‘Al denken ze wel vaak dat hij een ka-
bouter is.’ 

Verschillende kinderen begonnen te lachen. 
‘Een ka…’ De juffrouw slikte de rest in. Ze sloot 

haar ogen en schudde lichtjes haar hoofd. Na een 
diepe zucht zei ze: ‘Welkom in de klas, Pien.’ 

‘Ik heb liever dat u mij Stiekel noemt.’ 
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Juffrouw Jutter fronste haar wenkbrauwen. ‘Je 
heet toch Pien? Waarom zou ik die naam niet ge-
bruiken?’ 

‘Als iemand nu vraagt hoe ik heet, antwoord ik: 
“Ik heet Pien, maar iedereen noemt me Stiekel.” 
Maar dan moet ik zeggen: “Ik heet Pien, maar  
iedereen noemt me Stiekel. Behalve de juffrouw. 
Die zegt gewoon Pien.” Dat vind ik nogal onhan-
dig.’ Ze keek erbij alsof ze het meende. 

Juffrouw Jutter zei geen woord en bleef het meisje 
door haar bril aanstaren. Na een lange stilte zei ze: 
‘Oké. Welkom in de klas, Stiekel. Jij mag vooraan 
zitten, naast Floris.’ Ze wees naar Floris en opnieuw 
voelde hij zijn hoofd gloeien. 

‘Vlo krijgt een vriendinnetje,’ riep Arjan. ‘Hoeft 
hij eindelijk niet op een krukje te gaan staan als hij 
een meisje wil zoenen.’ 

Een lachgolf rolde door het klaslokaal. Floris 
wilde het liefst onder zijn tafel kruipen en doen alsof 
hij niet bestond. 

Stiekel wandelde rustig naar de lege plek naast 
Floris. Daar zette ze haar tasje neer en gaf Floris een 
knipoog. Plotseling draaide ze zich om en sprintte 
op Arjan af. Het was even onverwacht als een ballon 
die knalde. Ze greep zich vast aan de rand van Arjans 
tafel en klauterde erop. Stiekel ging voor Arjan staan 
met haar armen in haar zij. Arjan deinsde hierdoor 
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zo ver naar achteren dat zijn stoel op twee poten ba-
lanceerde. 

‘Misschien wil ik wel met jou zoenen!’ Ze maakte 
zoengeluiden en boog zich voorover naar Arjan. 

Met een ruk trok hij zijn hoofd naar achteren, 
waardoor hij gevaarlijk achterover helde. Hij had 
geluk dat Erik hem net op tijd vastpakte, anders was 
hij met stoel en al achterover gekletterd. 



‘Geen gezoen in mijn klaslokaal,’ zei de juffrouw 
streng. 

Floris schudde zijn hoofd. Typisch juffrouw Jut-
ter. Tegen pesten deed ze niets, Stiekel mocht zo-
maar op tafel staan, maar ze trad wel op tegen een 
grapje over zoenen. 

Stiekel keek onschuldig naar de juf. ‘Dat wist ik 
niet.’ 

‘Het is goed, Stiekel. Ga nu maar op je plek zit-
ten.’ De juf draaide zich om en liep naar het grote 
bureau voor in de klas. 

Stiekel liep terug naar voren. Ze pakte haar stoel 
vast, bleef stilstaan en richtte haar blik weer op de 
juf. ‘En knuffelen?’ 

De juf sloot haar ogen en haalde diep adem. ‘Wat 
bedoel je, Stiekel?” 

‘Als zoenen niet mag, mag knuffelen 
dan ook niet?’ 



Floris verborg snel zijn mond achter zijn hand. 
Hij wilde niet dat de juf hem zag lachen. 

‘Zoenen en knuffelen zijn zaken waar we ons in 
dit klaslokaal niet mee bezighouden.’ Juffrouw Jutter 
tuurde door haar bril naar Stiekel. ‘Nu wil ik graag 
met de les beginnen.’ 

Stiekel knikte. Ze pakte de stoel vast, zette haar 
voet op het dwarsbalkje en klom omhoog. Floris 
merkte dat hij naar haar zat te staren en keek snel 
naar de juf. 

Juffrouw Jutter sloeg een boek open en schraapte 
haar keel. 

‘Juf!’ klonk opnieuw de hoge stem van Stiekel. 
‘Mijn billen zijn te klein.’ 

Floris keek opzij en schoot meteen in de lach. 
Stiekel zat eindelijk op haar plek en alleen haar 
hoofd en rode stekels staken boven de tafel uit. Ver-
der zag je niets van het kleine meisje. 

Juffrouw Jutter tilde haar bril van haar neus en zette 
hem boven op haar hoofd. Met grote ogen keek ze 
naar Stiekel. ‘Je billen zijn te klein? Wat bedoel je?’ 

‘Met grotere billen zou ik boven de tafel uit 
komen. Nu kan ik niets doen.’ 

De juf zuchtte. ‘Je bedoelt dat de tafel en stoel te 
groot voor je zijn.’ 

‘Mijn moeder zegt altijd dat ik niet zomaar ande-
ren de schuld van iets mag geven.’ 
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Floris grinnikte. Hij vroeg zich af of het meisje 
een spelletje met de juffrouw speelde. 

‘Ik denk dat ze daar mensen mee bedoelt. Niet 
een tafel of een stoel. Die mag je best ergens de 
schuld van geven,’ zei de juffrouw. 

‘Maar tafels en stoelen worden door mensen neer-
gezet,’ legde Stiekel uit. ‘Als ik ga mopperen op de 
stoel, dan mopper ik ook op degene die deze stoel 
voor me heeft neergezet. Dat is niet netjes.’ 

De wangen van de juffrouw kleurden rood. 
‘Ach… Ja,’ stamelde ze. ‘De stoel.’ Ze maakte een 
aantekening in haar agenda. ‘Ik zal zorgen dat er een 
passende stoel voor je komt.’ 

De juf pakte twee dikke boeken van haar bureau 
en legde die op Stiekels stoel. Dit was een hele ver-
betering. Nu kon het meisje haar armen op tafel leg-
gen. 

Tot aan de pauze trok Stiekel niet veel aandacht 
meer. Toen de bel ging, keek Floris naar de jongens 
achter in de klas. Ze vonden iets heel erg grappig. 
Zo te zien had het met Stiekel te maken, want Ar-
jans vinger wees in haar richting. 

Dat voorspelde niet veel goeds. 
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