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‘Wat doe jij hier nou weer?’ roep ik uit. 

Mijn stem galmt over het meer, waardoor een zwerm vogels 

krijsend wegvliegt. Rachel schrikt en laat haar pen in het 

water vallen. Als ze me ziet, pakt ze haar tekenschrift op en 

houdt het dicht tegen haar borst terwijl ze me met grote ogen 

aankijkt, als een konijn in de val dat wanhopig naar een ont-

snappingsroute zoekt.

Maar er is geen ontsnappen aan. Het meer is wel vijf hui-

zenblokken groot en wordt aan alle kanten door hoge bomen 

omringd. Aan de overkant zijn steigers waar rijke men-

sen hun boten aanleggen. Maar hier, aan onze kant, zijn we 

alleen. Helemaal alleen.

Ze zit op de pier, dus als ze langs me heen wil, zal ze moe-

ten zwemmen. 

En we weten allebei dat ze nooit heeft leren zwemmen. 

Elke keer dat ze het probeerde, ging het mis. 

Elke keer dat ze het probeerde, moest ze gered worden. 

Door mij. 

En deze keer ga ik haar echt niet redden. 

‘Samantha,’ zegt ze. Haar stem trilt. Ze zegt verder niets, 

maar ik hoor de vraag in haar stem: Wat doe je hier?

Of eerder: Wat ga je met mij doen?

Het is maar goed dat ze dat niet hardop vraagt, want ik heb 

er geen antwoord op. 

En als ik nu iets zou moeten bedenken, zou ze vast niet blij 

zijn met mijn antwoord. 
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Ik weet niet of ik nu geluk heb, of nog meer pech. 

Want daar, op het verste puntje van een pier die recht het 

grote meer in steekt, zit Rachel in haar stomme tekenschrift 

te schetsen. 

Mijn bloed verzuurt zodra ik haar zie. Mijn blik versmalt. 

Het voelt alsof alle ellende in mijn leven haar schuld is. 

Mijn ruziënde ouders.

Mijn slechte cijfers.

Mijn slechte humeur. 

Dat ik vastzit in dit kleine dorp zonder iemand op wie ik 

kan rekenen, zonder iemand die de verveling helpt tegengaan. 

Zodra ik haar zie, komt alle woede die zich vandaag heeft 

opgebouwd tot uitbarsting. 
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keer afscheid nemen van Knabbeltje. Dan knipper ik en keer 

terug naar het hier en nu. En ik ben bozer dan ooit. 

‘Het kan me niks schelen dat je stomme hamster dood is!’ 

roep ik uit. ‘Het is jouw schuld. Dit is allemaal jouw schuld!’

Ze krimpt ineen. ‘Het spijt me,’ zegt ze, met trillende stem. 

‘Het spijt me zo dat…’

‘Het kan me ook niks schelen dat het je spijt!’ schreeuw ik 

terug. 

Ik wil niet dat ze spijt heeft.

Ik wil dat ze terugvecht. 

Ik wil dat ze tegen me ingaat en zegt dat ik fout zit. Ik wil 

dat ze mijn woede met woede beantwoordt. Maar ze staat 

daar alleen maar, zonder zich te verdedigen, en ze kijkt me 

aan alsof ik in een monster ben veranderd. Ze buigt haar 

hoofd een stukje omlaag, en ik weet dat ze niet zal terug-

vechten. 

In elk geval niet zomaar. 

Ik geef haar een duw.

Een kleintje maar. Genoeg om haar te laten wankelen. 

‘Kom op,’ sneer ik. ‘Vecht dan terug. Dat wil je wel. Je wilt 

me wel pijn doen. Je hebt me altijd al pijn willen doen. Nog 

erger dan je al hebt gedaan.’

‘Ik ga niet met je vechten,’ zegt Rachel. ‘En het spijt me dat 

ik je ooit pijn heb gedaan. We hoeven niet te vechten. We hoe-

ven niet…’

‘O, wij gaan vechten,’ zeg ik, en dan geef ik haar nog een 

Ik laat mijn rugzak op het gras vallen en stamp op haar af. 

Mijn voeten denderen over de houten planken van de pier, als 

een krijgsmars. Rachel legt haar tekenschrift neer en komt 

overeind. Ze gaat voor het schrift staan alsof ze het tegen 

mij wil beschermen. Het kan me niet schelen wat erin staat. 

Waarschijnlijk gewoon stomme gedichten of zielige tekenin-

gen. 

Het is vast vreselijk om haar te zijn.

Maar dat kan me 

     niets 

       schelen. 

Ik wil haar uitschelden, maar de woorden willen niet 

komen. Mijn woede vormt een brok in mijn keel. Maar dat 

maakt niet uit, want we zijn het stadium van praten allang 

voorbij.

Nu ik hier sta en haar zo zie, heeft een deel van me het 

idee dat dit zo heeft moeten zijn. En dat deel van me wordt 

overspoeld door woede. Die neemt me over als een boven-

aardse kracht. Ik heb geen controle over deze woede. En hij 

wil iemand pijn doen. Gemeen pijn doen. 

Ze is doodsbang voor me, en zelfs dat maakt me boos. 

Want ook deze woede is haar schuld. 

‘Samantha,’ jammert ze, ‘het spijt me zo dat ik je werkstuk 

was vergeten. Mijn hamster is overleden en ik…’

Heel even sta ik in gedachten weer naast mijn moeder in de 

achtertuin, met tranen in mijn ogen terwijl we voor de laatste 
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Zo bang heb ik haar nog nooit gezien.

Plons!

Ze valt achterover in het meer voordat ik mijn hand kan uit-

steken om haar tegen te houden – en ik blijf staan en kijk naar 

de rimpelende golfjes. Naar het zacht schuimende water. Mijn 

adem giert door mijn keel, en mijn bloed raast door mijn lijf. 

Het voelt alsof ik uit elkaar zal spatten.

Een klein stemmetje zegt dat ik haar moet helpen. 

Dat doe ik niet.

Ze redt zich heus wel. 

Zo diep is het niet.

Ik wacht tot ze weer bovenkomt. Mijn woede verandert nu 

al in leedvermaak. Ze moet kletsnat terug naar huis lopen. 

Haar kleren zijn vast verpest. Dat is haar straf omdat ze 

mijn leven zo overhoop heeft gegooid. Ik moet lachen bij die 

gedachte. 

Ja, ik sta daar te lachen. 

Er gaan twintig seconden voorbij. 

  Het water wordt weer vlak. 

Mijn leedvermaak ebt weg.

    Dertig. 

Geen golven meer. Geen belletjes.

      Veertig.

‘Rachel?’ f luister ik. 

duw. ‘Ik heb het helemaal gehad met jou, Rachel. Het is jouw 

schuld dat ik slechte cijfers haal. Jouw schuld dat ik niet naar 

het avonturenpark mag. Jouw schuld dat mijn ouders…’ Ik 

stop snel. Ze weet niet dat mijn ouders ruziemaken, en dat 

hoeft ze ook niet te weten. 

‘Sorry,’ zegt ze, heel zachtjes, bijna sussend, alsof ze een 

boze hond probeert te kalmeren. 

Daardoor haat ik haar nog meer. 

Ik geef haar weer een duw. Nu iets harder. Ze zet een stap 

naar achteren om niet te vallen. 

Haar voet is maar een paar centimeter van de rand van de 

pier verwijderd. 

‘Sorry?’ schreeuw ik. ‘Sorry is niet genoeg, Rachel! Sorry…’

  Ik geef haar schouder een por

 ‘is niet…’

  Ik geef haar andere schouder een por

       ‘genoeg!’

Ik geef allebei haar schouders een por. Harder dan we bei-

den hadden verwacht. 

Ze wankelt naar achteren en zwaait wild met haar armen 

om in evenwicht te blijven. 

  Eén stap. 

     Twee stappen.

            Nee...

Haar grote ogen kijken me aan, en die ene blik is bijna 

genoeg om mijn woede te koelen. 
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Ik weet dat ik haar zou moeten helpen.

Mijn moeders stem schreeuwt in mijn hoofd dat ik hulp 

moet halen. Het alarmnummer moet bellen. Een stok moet 

pakken om te kijken of ik haar eruit kan vissen. 

Of zelf in het water moet springen.

  Zwemmen.

    Duiken.

Haar tussen het zeewier moet opsporen.

Ik kan zwemmen.

  Rachel niet.

Ik zou mijn best moeten doen om haar te helpen. Ik zou 

mijn best moeten doen om haar leven te redden. 

Maar ik sta als verstijfd aan de rand van de pier. 

         Zestig.

           Zéventig. 

Ik speur het meer af. Misschien is ze ergens langs de kant 

bovengekomen. Maar alles is stil en roerloos. 

Alles wacht af.

Ik ook. 

Er gaan drie minuten voorbij, en als ik bij honderdtachtig 

seconden kom, weet ik dat het geen zin heeft om nog langer 

te wachten. 
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Rachel komt niet terug. 

   Ik heb haar vermoord. 

   Ik ben een moordenaar. 

Ik kijk vlug om me heen, maar er is verder niemand in 

het bos of bij het meer, niemand die heeft gezien wat er is 

gebeurd.

Niemand weet het. 

Niemand weet dat zij hier was. 

Niemand weet dat ik hier was. 

   Dat moet ik zo houden. 

Op dit moment, terwijl de paniek oplaait, weet ik alleen 

maar dat ik hier weg moet, voordat er iemand uit het bos 

tevoorschijn komt en me ziet. En vragen gaat stellen. 

Nog één keer speur ik het kalme meer af. Dan ren ik naar 

mijn rugzak en prop het tekenschrift erin. Ik blijf niet staan 

en kijk niet om. 

Ik ren verder, en ik stop pas als ik het bos weer uit ben. 

Rachel is dood. 

Ze komt niet terug. 

En ik ben de enige die dat weet. 

Verstijfd van angst. En van nog iets anders. Iets wat ik niet 

helemaal kan plaatsen. 

Zoals ik eerder werd overspoeld door woede, zo komt er nu 

een kalmte over me heen. 

  Het verlamt me.

Sust mijn moeders verstandige stem in mijn hoofd. Het is 

niet erg. Het is allemaal niet erg. 

Dit is precies wat ik wilde.

Precies hoe het had moeten gaan. 

Ik weet niet hoelang ik aan de rand van de pier blijf staan. 

Blijf wachten tot Rachel weer bovenkomt, ook al weet ik 

inmiddels wel dat ze niet meer boven zal komen. Niemand 

kan zo lang zijn adem inhouden. Zij al helemaal niet. 

Ik kijk uit over het kristalheldere water, naar de strak-

blauwe lucht, en voor de eerste keer vandaag voel ik me rus-

tig, hoe vreselijk dat ook klinkt. 

Rachel is weg. 

En aangezien zij de oorzaak was van alle ellende in mijn 

leven, zouden mijn problemen nu dus ook weg moeten zijn. 

Ik kijk omlaag en zie haar tekenschrift nog op de pier lig-

gen. Het balanceert op de rand en kan elk moment in het 

water vallen. Dat brengt me weer in beweging. Ik buk en raap 

het schrift op. 

Zodra ik de kaft vol waterspetters aanraak, verdwijnt mijn 

kalmte. 

En dringt de realiteit tot me door. 


