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Pap heeft een beslissing genomen: we gaan deze zomer niet naar Argos. Ook niet naar een ander
eiland. We gaan met de auto naar een camping in Frankrijk, zoals vroeger. Alsof we opnieuw
beginnen.
‘Misschien doen we ooit nog weleens een vliegvakantie, maar voorlopig niet,’ zegt mam. Dat zei ze
vroeger ook, maar toen was vliegen gewoon te duur voor ons.
‘Papa is bang voor aanslagen,’ beweert Zoë. ‘Hij durft geen voet meer in een luchthaven te zetten.’
Zelf houdt hij vol dat het door de vluchtelingen komt: ‘Hoe kun je nu lekker op het strand liggen
luieren terwijl die pechvogels onder je neus verdrinken? Nee, zodra alles daar weer rustig is, gaan
we terug, maar geen dag eerder.’
Ik vraag me af of het ooit nog zover komt. Zoë gaat deze vakantie al niet meer mee, want ze is
nu achttien en ze heeft zin om alleen thuis te blijven. En ik wil volgend jaar een vakantiebaantje,
dus dan lukt het vast niet meer.
Ik denk bijna iedere dag aan al die mensen die ik op Argos ontmoet heb. Aan Berzo bijvoorbeeld.
Ik heb onlangs nog een berichtje gestuurd naar Len om te vragen of Berzo nu eindelijk samen is
met zijn familie, maar die vampier heeft niet eens geantwoord. Te druk met gamen waarschijnlijk.
Af en toe chat ik met Zaïd, in het Engels. We begrijpen elkaar meestal wel. Hij zit op een leuke
school en hij is zelfs lid van een sportclub. ‘Nu heb ik geluk,’ zegt hij. Maar zolang zijn vader niet
opduikt blijft hij bang en alleen, dat weet ik. Ik probeer hem te helpen door op het internet te zoeken naar zijn vermiste vader. Misschien lukt het ons. Je hebt geen idee hoeveel mensen op zoek
zijn naar elkaar. Sommigen zoeken zelfs nog naar verdwenen familieleden uit de tijd dat mijn opa
als baby moest vluchten, in een doos achter op de ﬁets. Ik blijf maar heen en weer surfen tussen
namen, gezichten en plaatsen. Van toen en van nu. Sommige pagina’s zijn maar voor de helft
gevuld. Maar de lege vakjes staan al klaar.
Zoë vindt dat ik door mijn avontuur op Argos veel heb bijgeleerd. Uit haar mond is dat een enorm
compliment.

Hoe zit dat met jou?
Even testen of je
de Zoë-proef
doorstaat.
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1. ‘Om iemand te begrijpen moet je eerst in zijn huid kruipen,’ zei Wim, de regisseur van de
schoolmusical. Ik had de rol van straatzanger, dus ik ging op straat zingen. Het werkt echt! Heb
jij ooit zoiets gedaan? Hoe voelde dat?

2. Mam en pap mogen volgend jaar lekker samen op reis, wij passen wel op het huis. Hoe ziet

jouw droomvakantie eruit?

3. Identiteitskaart of paspoort, Zoë kende volgens mij het verschil niet. De begrippen visum en

ambassade kent zij vast ook niet. Jij wel?
Visum

Internationaal paspoort of reispaspoort

Ambassade
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4. In het vliegtuig praatte Zoë over Griekse verhalen van duizenden jaren geleden. Over het
paard van Troje bijvoorbeeld, ken je dat? En ken je ook het turfschip van Breda?
A. Het paard van Troje

gebruikt
d werd
r
a
a
p
it
D
(2004)
m Troyutterstock.com
il
f
e
d
in et Duzen / Sh
© Nejd

B. Het turfschip van Breda
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5. ‘Zoek dat maar op met je tablet!’ zei papa toen ik hem vroeg wat Schengenlanden precies zijn.
Pﬀf, geen zin, doe jij dat even voor me?
A. Wat zijn Schengenlanden?

B. Welke landen behoren tot de Schengenlanden?
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6. Fred wil ‘pindacheese’ bij het ontbijt, maar pindakaas heet peanut butter in het Engels. Hij

heeft nog een paar keer om rare dingen gevraagd in het restaurant. Kun jij raden wat hij bedoelde
met volgende woorden? En ken je ook de juiste Engelse woorden?

fred’s engels

nederlands

correct engels

peppercake
mirror eggs
earthappels
hacked balls
bearleg
earthberryjam

7. Ik vind achterkanten interessant. Die van de dierentuin bijvoorbeeld, of die van het shop-

pingcenter of de bioscoop. Meestal mag je daar niet komen, want daar verstoppen ze nou juist
de geheimen die je niet mag zien. Spannend! Zo vond ik op het strand de tas met de gympen en
die hebben er weer voor gezorgd dat ik Zaïd leerde kennen. Ben jij weleens op zo’n verboden plek
geweest? En heb je toen iets ontdekt?
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8. Het eiland Argos vind je niet terug op een kaart. Dat bestaat niet echt. Griekenland heeft wel
meer dan 6000 eilanden. Kan jij er een paar opsommen?

9. In de afvalcontainer op het strand zaten allerlei aangespoelde persoonlijke lievelingsspullen

van bootvluchtelingen. Man, dat was even schrikken. Wat zou jij kiezen als je maar één voorwerp
mee mocht nemen?

10. Len zal ik nooit vergeten. Hij had echt wel de coolste job die ik ken: game-instructeur, stel

je voor. Hij kon de hele dag doen wat hij het liefste doet, gamen dus, en hij kreeg er nog geld voor
ook. Wat is jouw ideale vakantiejob? Of baan?
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11. Mijn opa was als baby ook een vluchteling, gewoon hier bij ons. Dat had te maken met de

Tweede Wereldoorlog. Hij zat toen niet op een boot, maar in een doos achter op de ﬁets. Hij en
veertig miljoen anderen in Europa moesten toen vluchten, daarna is er nergens in de wereld nog
zo’n grote vluchtelingencrisis geweest. Wat zijn belangrijke redenen waarom mensen vluchten?

12. Heb je zelf ook voorouders die hun geluk ergens anders zochten? Misschien heb je wel fami-

lie in de Verenigde Staten, waar in de vorige eeuwen heel veel Europeanen met de boot arriveerden, op zoek naar een beter leven. Het eerste wat ze zagen was het Vrijheidsbeeld! Doe zoals ik en
tik je familienaam even in op deze website: www.libertyellisfoundation.org. Wat vind je?
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13. Mensenhandel en mensensmokkel is niet hetzelfde. Mensensmokkelaars

laten zich betalen om iemand zonder geldige papieren een land in te smokkelen.
Maar wat is mensenhandel dan precies?

14. Zaïd heeft nu e-mail, dus we kunnen elkaar berichten sturen. We doen dat nog niet zo vaak,

omdat hij nog geen eigen computer heeft. Als hij dan toch op het internet kan, dan zoekt hij liever
naar informatie over zijn vader. Ik had onlangs een tip voor hem, geleerd op school: het Rode
Kruis helpt vluchtelingen hun familie terug te vinden door foto’s te plaatsen. Weet jij hoe dat
werkt?
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15. Laatst hadden we het op school over gevoelens. Pﬀ, dacht ik eerst, dat is écht niks voor
mij. Maar toen dacht ik aan mijn avontuur op Argos en ik besefte dat die vakantie barstte van
de gevoelens! Welke haal jij uit het boek? Welk gevoel past het beste bij mij? En bij de anderen?
A. Welke gevoelens komen aan bod in het boek?

B. Welke gevoelens passen bij welke personages?
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