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Hoofdstuk 2 

MILO 

Bezweet sla ik de deken van mijn lichaam. Mijn hart bonkt in 

mijn borstkas. Het is niet de eerste keer dat ik deze nachtmer-

rie heb. Het begin is een herhaling van wat er is gebeurd, maar 

het loopt altijd anders af. Plotseling ben ik degene die onder de tafel 

schuilt. Iemand die geen controle heeft. Iemand die ik niet ben en 

ook niet wil zijn. Het was een droom, niets anders dan een droom. 

Maar het stelt me niet gerust. 

Hoewel het buiten nog donker is, besluit ik op te staan. Proberen 

verder te slapen heeft geen zin. Ik ben klaarwakker. Het is lang gele-

den dat ik dit soort dromen heb gehad. Het is niet de angst die me bij-

blijft, maar het gebrek aan controle, het gevoel dat iemand anders de 

touwtjes in handen heeft.

Ik ga op mijn bed zitten en pak mijn mobieltje van het nachtkastje. 

Het is iets na vijf uur. Veel te vroeg om iets te doen. Ik denk opnieuw 

aan de nachtmerrie waaruit ik ben ontsnapt. Soms lijkt het verleden 

zo dichtbij. Cindy, Jeremy, Darrell, Esther, Kai. Waarom kan ik ze niet 

gewoon vergeten? Ik haat ze nog steeds, zelfs Jeremy en Darrell, ter-

wijl zij al zes jaar diep onder de grond liggen. Maar het meeste haat 

ik Cindy. Zij was degene die iedereen altijd opstookte. Finn had haar 

niet neergeschoten, maar de afgelopen jaren heb ik vaak gefantaseerd 
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dat ik haar eigenhandig een kogel door de kop joeg.

Enigszins wankelend sta ik op en loop naar mijn kast. Helemaal 

achterin op de bovenste plank ligt een doos. Terwijl ik op mijn tenen 

sta voel ik met mijn vingertoppen de rand en voorzichtig trek ik de 

doos naar me toe. Ik pak hem met beide handen en loop terug naar 

mijn bed. Ik weet wat erin zit en toch voel ik altijd weer een vreemd 

soort opwinding. Als ik een van de plakboeken eruit pak, houd ik 

even mijn adem in. Ik zie de artikelen die ik jaren geleden heb uitge-

knipt. Artikelen die ik ontelbare keren heb gelezen, foto’s die ik mis-

schien nog wel vaker heb bekeken en interviews met mensen die ik 

haat. 

DRIE SCHOLIEREN EN LERAAR 
DOODGESCHOTEN OP 
MIDDELBARE SCHOOL

Amsterdam - Ongeloof en verdriet overheersen bij de na-

bestaanden van de drie leerlingen en leraar die gister-

ochtend omkwamen bij de schietpartij op het Drieluik 

College in Amsterdam. ‘Voor mijn vader betekende les-

geven alles. Als er leerlingen waren die hulp nodig had-

den, dan was pap de eerste die aanbood te helpen,’ ver-

klaart een duidelijk geëmotioneerde zoon van de leraar. 

‘Wat bezielde de schutter om mijn vader en drie scholie-

ren neer te schieten? Geen van hen verdiende het om te 

sterven.’ De 15-jarige verdachte Finn K. heeft zich na 
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de schietpartij van het leven beroofd. Milo B. (14), bes-

te vriend van K., was volgens getuigen aanwezig tijdens 

de schietpartij en is op zijn woonadres gearresteerd. 

Het onderzoek naar zijn betrokkenheid is in volle gang. 

Beide jongens worden tevens verdacht van de gruwelijke 

moord op de 5-jarige kleuter Daniël Bootsma, die enkele 

dagen voor de schietpartij dood werd aangetroffen in het 

Noorderbos.

Dan valt mijn oog op een artikel met een foto van Cindy, het blonde 

meisje uit mijn nachtmerrie. In mijn droom was ik haar. Bekeek ik de 

situatie vanuit haar perspectief. Niet dat ik daardoor meer sympathie 

voor haar krijg. Ik haat haar nog net zo erg als de dag dat zij en haar 

vrienden mij voor het eerst in elkaar sloegen. Ook haar stem hoor ik 

nog geregeld in mijn hoofd. Milo is een meeloper. Tijdens de schietpar-

tij keek hij me recht aan, maar omdat Finn doorliep, liep hij ook door. 

Het draaide niet om Milo, het draaide om Finn. Het zijn de woorden 

van Cindy tijdens het interview met een misdaadjournalist. Ironisch 

genoeg waren het haar woorden die de rechter uiteindelijk deden be-

slissen dat ik er niets mee te maken had, maar dat het allemaal door 

Finn kwam. Zelfs de moord op dat kleine joch. 

Ik zou Cindy dankbaar moeten zijn, maar dat ben ik niet. Toen 

niet en nu nog steeds niet. Ik haat haar alleen maar meer. Ik ben geen 

meeloper. Terwijl ik mijn woede onder controle probeer te krijgen sla 

ik de pagina’s om. In mijn hoofd hoor ik opnieuw het gegil. Ik zie de 

paniek en de wegrennende leerlingen. Daar zat ik niet mee. Waar ik 
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echter wel mee zat, was dat Finn die dag de controle had verloren en 

mij daarin meesleepte. Ik was misschien met hem meegelopen, maar 

ik had de controle teruggepakt. Ik was zeker geen meeloper.

Om vervolgens keihard weg te rennen. Omdat je een lafaard bent! 

Een lafaard en een meeloper… Met een klap sla ik het plakboek dicht 

en leg het terug in de doos. De stem van Finn galmt na in mijn hoofd. 

Een stem die ik probeer te negeren en te vergeten. Ik ben geen lafaard. 

Prima, gast. Als jij jezelf dat wil wijsmaken, dan vind ik het goed. 

Geïrriteerd kijk ik in de doos. Rechts van het boek zie ik iets don-

kers. Wanneer ik iets beter kijk, zie ik dat het Toby is. Mijn schild-

pad. Zelf opgezet… en zelf gedood, denk ik erachteraan. Ik houd mijn 

vroegere huisdier tussen duim en wijsvinger en bekijk het van alle 

kanten. Hij ziet er nog steeds goed uit. Wat stoffig, maar verder nog 

honderd procent in orde. Ik blaas en een deel van het stof dwarrelt 

mijn slaapkamer in. Het doden en opzetten van Toby is een fijne her-

innering. 

Ik glij met mijn vinger over Toby’s schild en volg de kleine geul-

tjes. Dan kijk ik naar zijn kopje. De oogjes had ik gemaakt met spel-

denknopjes die ik met een stift zwart had gekleurd. Het beste wat 

ik destijds kon verzinnen en eerlijk gezegd ben ik er nog steeds niet 

ontevreden over. Even aarzel ik, maar dan stop ik Toby terug in de 

doos. Mijn moeder zou zich rot schrikken als ze opeens geconfron-

teerd wordt met een opgezette Toby. Niet dat ze vaak in mijn kamer 

komt. Ze weet dat ik daar niet van hou, maar je weet maar nooit. Het 

is beter om alles wat ik heb bewaard uit die periode bij haar vandaan 

te houden. Niet alleen over de schietpartij en de moord op Daniël 

Bootsma, maar ook allerlei andere interessante dingen. Moorden en 
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de manier waarop ze zijn gepleegd. Vooral dat laatste vind ik interes-

sant. Het is een van de redenen dat ik ervoor heb gekozen om forensi-

sche wetenschappen te studeren. Maar dat heb ik natuurlijk niet tegen 

mijn moeder gezegd.

Alsof je moeder dat niet weet. Ze weet dat je slecht bent. Geen vrij-

spraak kan daar iets aan veranderen. 

‘Hou je bek, Finn,’ mompel ik opnieuw.

Dan zie ik op de bodem van de doos een los vel liggen. Het is een 

foto van het oude huis van Finn. Het is dichtgetimmerd en ziet er ver-

laten uit. Terwijl ik het vel papier oppak, loop ik in gedachten door 

de gang naar de kamer van Finn. De kamer waar we samen vele uren 

hebben doorgebracht is nu vast leeg en verlaten. Wegrottend, net als 

de laatste bewoner.

Het is nog steeds een prima huis, gast. Heel geschikt voor allerlei din-

gen. Hoe leger, hoe beter. 

‘Hou je kop, Finn. Je bent dood. Dode mensen praten niet.’ Finn 

is niet echt. En praten tegen een stem in mijn hoofd is ronduit be-

lachelijk. De doos schuif ik terug in de duisternis van de bovenste 

plank. Samen met Finn. Diep verborgen. De foto van het huis neem 

ik mee naar mijn bureau, waar ik mijn computer opstart. Dan open 

ik Google Earth en tik het oude adres van Finn in. Ik zoom in en stap 

over op streetview. Het huis staart me vanaf mijn beeldscherm aan. 

Het ziet er nog slechter uit dan op de foto. Verlaten, alsof het wacht op 

iets bijzonders. Iets slechts, gozer. Het huis wacht op jou. Finns stem 

blijft aanwezig, maar ik ga er niet op in. Ik ben niet slecht. Integendeel, 

ik ben beter. Veel beter dan de meeste anderen. Misschien wel be-

ter dan iedereen. Wat kan mij het schelen wat m’n moeder denkt. En 
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Finn interesseert me al helemaal niet. Niemand luistert naar de do-

den. Behalve jij, Milo. Behalve jij… En van achter de kastdeur hoor ik 

gelach. Daar kan zelfs de duisternis niets aan doen.
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Hoofdstuk 3

CLOË

De opdracht voor school houdt me ontzettend bezig. Als ik een 

goed cijfer wil halen dan moet het onderwerp interessant zijn. 

Dat gaat niet gemakkelijk. We hebben het tenslotte over ge-

schiedenis. En dan is er nog een probleem. Als ik een goed cijfer 

krijg, dan heb ik maatschappijleer en geschiedenis wel opgehaald, 

maar voor Nederlands sta ik dan nog steeds onvoldoende. Peinzend 

neem ik een hap van mijn boterham en scrol nog eens door de on-

derwerpen die ik op een rijtje heb gezet. Zuchtend kom ik tot de-

zelfde conclusie als eerder. Er staat niets interessants bij. Ik neem 

nog een hap en kijk om me heen. De aula op deze school is ook 

niet echt inspirerend. Tafels, stoelen, wat door leerlingen gemaakte 

kunst aan de muren. Dan valt mijn oog op de glazen vitrine die 

verderop tegen de muur staat en ik loop er naartoe. Toen ik hier 

drie jaar geleden voor het eerst kwam, was hij me meteen opgeval-

len. Er staan foto’s in van drie leerlingen en een leraar, een herin-

neringsplaquette, briefjes met teksten van leerlingen en wat kleine 

beeldjes. Ter nagedachtenis aan de schietpartij die hier op school 

heeft plaatsgevonden. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn 

geweest. Mijn blik valt op de tekst van de plaquette. De herinnering 

aan hen die in een ogenblik werden weggevaagd, is onuitwisbaar in 
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onze harten gegrift, aangevuld met de namen van de slachtoffers en 

de datum. Het is alweer bijna zes jaar geleden. En ineens weet ik het 

perfecte onderwerp. De schietpartij hier op school! 

Eenmaal terug bij mijn tafel verspil ik geen moment. Op Google 

typ ik wat zoektermen in en na minder dan een seconde verschijnen 

de eerste hits.

Moordvrienden laten spoor van dood achter. 

Finn K. probleemjongere of psychopaat in de dop? 

Milo B. jarenlang gepest door klasgenoten. 

Gevonden kleuter ook een van de slachtoffers van het Drieluikse 

moordduo? 

Daniel Bootsma (5) gruwelijk gemarteld. 

Leerlingen van het Drieluik College doen boekje open over Finn K.

Milo B. vrijgesproken. Alle bewijs wijst naar Finn K.

Milo B. geen schuld aan de schietpartij op Drieluik College.

Moord 5-jarige eveneens toe te schrijven aan 15-jarige Finn K.

Finn K. en Milo B.: Waar ging het fout?

Ik noteer de belangrijkste punten uit de verschillende artikelen. Het is 

de eerste keer dat ik me in deze zaak verdiep. Natuurlijk wist ik er wel 

iets van af. Finn Kimmel en Milo Bauers, twee jongens van vijftien en 

veertien jaar die hier op school zaten en bevriend waren, besloten op-

eens het vuur te openen op hun medeleerlingen. Tenminste, daar leek 

het op. Uiteindelijk werd alleen Finn schuldig bevonden. Volgens de 

rechter en de getuigen was het Finn die de dodelijke schoten had ge-

lost en die volgens alle forensische onderzoeken schuldig was aan de 
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moord op een vijfjarige kleuter. Een moord die hij slechts een paar da-

gen voor de schietpartij op het Drieluik College had gepleegd. Maar 

aangezien Finn na het doden van zijn wiskundeleraar zichzelf neer-

schoot, was er niemand meer die gestraft kon worden. De dader had 

dat probleem zelf al opgelost.

Ik lees verder. Milo werd vrijgesproken en na de verplichte psycho-

logische nazorg vertrokken hij en zijn moeder naar het buitenland. 

Het lukt me echter niet om ook maar iets van hem of zijn moeder te-

rug te vinden. Alsof ze zomaar van de aardbodem zijn verdwenen.

Op school wordt er niet vaak gesproken over de schietpartij. Af en 

toe hoor ik nieuwe leerlingen nog wel eens praten over wat er hier is 

gebeurd, maar buiten de vitrine in de aula en het jaarlijkse herinne-

ringsartikel in de digitale schoolkrant hoor je er weinig over. 

Een nieuw idee vormt zich in mijn hoofd. Wieringa, mijn leraar 

Nederlands, is de hoofdredacteur van de schoolkrant. Wat als ik hem 

zover krijg om mijn opdracht op te nemen in de schoolkrant en deze 

dan te laten meetellen voor een extra cijfer Nederlands? Snel kijk ik 

op mijn horloge. Ik heb nog ruim 35 minuten voor mijn volgende les 

begint. Tijd die ik wil gebruiken om mijn idee op papier te zetten. Het 

liefst wil ik Wieringa in de grote pauze al mijn plan voorleggen. 

Als de bel gaat, sla ik mijn notitieblok dicht. Misschien kan ik een 

aantal leerlingen die hier zes jaar geleden op school zaten intervie-

wen. Wat weten ze er nog van en hoe heeft het hun leven beïnvloed? 

De meeste leerlingen die aanwezig waren bij de schietpartij hebben 

de school inmiddels verlaten. Een enkele zittenblijver doet echter dit 

jaar eindexamen. 

Ook vraag ik me af wat er van Milo’s pestkoppen is geworden. Die 
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Cindy Meulenhof bijvoorbeeld. Op YouTube heb ik net een stukje van 

een misdaadprogramma op TN7 bekeken. Hierin werd een interview 

met Cindy nagespeeld en was te zien wat zij en haar vrienden Milo 

aandeden. Pesten op hoog niveau. Milo werd gefilmd met zijn broek 

op zijn enkels in het toilet of terwijl hij in elkaar werd geslagen in het 

fietsenhok en gedwongen werd om afval te eten. Misschien kan ik een 

leraar interviewen die hier destijds ook al lesgaf.

Van het vriendengroepje dat Milo continu treiterde, zijn er uit-

eindelijk twee doodgeschoten: Jeffrey Wagenaar en Darrell de Vries. 

Cindy Meulenhof, Kai Koning en Esther Steen zijn nog in leven. Net 

als Milo hebben ze de school verlaten. Het zou mooi zijn als ik een 

van hen kan interviewen, maar voor zover ik heb kunnen vinden zit-

ten Kai Koning en Esther Steen in het buitenland. Dan blijft Cindy 

over. Eric Hooima, de misdaadverslaggever van TN7, kan ik helaas 

niet meer benaderen. Hij is een paar jaar geleden doodgeschoten tij-

dens de liquidatie van een kroongetuige*. Dan valt mijn oog plotse-

ling op een krantenartikel. 

* Zie Vlucht, geschreven door Natasza Tardio
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MILO B. GEEN SCHULD AAN 
SCHIETPARTIJ OP DRIELUIK 
COLLEGE

Amsterdam - De 14-jarige Milo B. is vandaag door de 

jeugdrechter vrijgesproken. De scholier die betrokken was 

bij de schietpartij op het Drieluik College was bevriend 

met de 15-jarige schutter Finn K. […] Op de vraag of er ge-

zien de opgelegde psychologische behandeling wel gespro-

ken kan worden van een volledige vrijspraak, antwoordde 

Milo B.: ‘Dat heeft niets te maken met schuld. Dat heeft er-

mee te maken dat de rechter begrijpt dat ik ook een slacht-

offer ben, net als de anderen die dit hebben meegemaakt.’ 

Hij werd aangevuld door zijn advocate Yvette de Jong, die 

hierover het volgende verklaarde: ‘Er zijn in dit verhaal 

geen helden, er zijn alleen maar slachtoffers.’ […] 

Yvette de Jong… Snel scrol ik door het artikel. Yvette de Jong, advoca-

te en werkzaam bij advocatenkantoor De Jong, Bruijn en Witteman. 

Op Google tik ik de naam van het advocatenkantoor in en ik zie dat 

Yvette de Jong er nog steeds werkt. Snel schrijf ik het adres op. Zijn 

advocaat weet wellicht waar Milo zich bevindt. Misschien kan zij een 

brief aan hem doorsturen. Ik wil een soort minidocumentaire maken 

en het zou fantastisch zijn als ik Milo een paar vragen kan stellen. 

Ik wil mijn plan nog veel meer uitwerken, maar dit moet wel genoeg 
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zijn om Wieringa een beeld te geven en hopelijk ook zijn goedkeuring 

te krijgen. Ik stop alle spullen weer in mijn tas en loop in de richting 

van het lokaal waar ik zo les heb. Ik voel me een stuk beter dan een 

uur geleden. Ik heb zin om aan de slag te gaan en ben heel benieuwd 

wat Panne en Janneke ervan vinden. Ik kan niet wachten tot het pau-

ze is en ik hun kan vertellen over mijn plan.

‘Jezus, Panne, je weet net zo goed als ik dat dit een fantastisch onder-

werp is. Historisch en opnieuw actueel, vanuit journalistiek oogpunt 

ook interessant en bovendien voor veel hier op school ook nog eens 

herkenbaar.’ Ik merk dat ik geïrriteerd raak. Ik weet niet wat ik had 

verwacht van Panne, maar niet dat hij zo negatief zou reageren. 

‘Dat is nou precies het probleem, Cloë.’ Alles aan Panne straalt af-

keuring uit. ‘Het is inderdaad voor heel veel mensen herkenbaar. Jij 

zat veilig in Zuid-Afrika toen dit gebeurde. Je was nog geen leerling 

hier. Zelfs leerlingen die op dat moment nog op de basisschool za-

ten, kregen hiermee te maken. Iedereen die in deze omgeving woont 

en naar het vmbo, de havo of het vwo gaat, belandt op het Drieluik 

College. Jij ziet alleen maar een interessant onderwerp. Voor ons ligt 

dat net even anders.’ 

Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik heb Panne nog nooit zo 

gezien.

‘Misschien is het juist een voordeel dat ik toen nog in Zuid-Afrika 

woonde. Dat zorgt er in elk geval voor dat ik minder emotioneel hier-

mee omga.’ Ik kan niet voorkomen dat ik de laatste woorden een beet-

je sarcastisch uitspreek. ‘Wees nou eerlijk. Dit onderwerp is perfect 

voor de opdracht. En ik heb net met Wieringa gesproken. Het cijfer 
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telt ook mee voor Nederlands als het geschikt is voor de schoolkrant.’ 

Nog steeds houdt Panne zijn mond. 

‘De schoolkrant, Panne. Dat betekent dat het onderwerp interes-

sant genoeg moet zijn voor alle leerlingen. Vmbo, havo én vwo. Dan 

kan ik het toch moeilijk over de financiële crisis gaan hebben. Dit is 

het perfecte onderwerp.’ 

Panne kijkt me niet aan. 

‘Ik maak er echt geen sensatieverhaal van,’ zeg ik zachtjes. ‘Ik wil 

gewoon nog eens kijken wat er is gebeurd en hoe het nu gaat met 

de betrokkenen. Die Cindy bijvoorbeeld. En hoe zit het met Milo? 

Wat is er van hem geworden nadat hij samen met zijn moeder naar 

Duitsland is verhuisd? Ik wil dit serieus aanpakken.’ 

‘Je moet doen wat je niet laten kunt.’ Panne haalt zijn schouders op 

en draait zich onverschillig om. Ik schud mijn hoofd. Dat niet ieder-

een staat te juichen snap ik best, maar Panne reageert alsof ik per-

soonlijk iemand heb vermoord.

‘Ik denk echt dat het een goed onderwerp is…’

‘Zoals ik al zei, het is jouw keuze.’ En daarmee is het onderwerp 

voor Panne afgesloten. Hij richt zich weer op zijn telefoon. Ik haal 

mijn schouders op, pak mijn tas van tafel en richt me op Janneke, die 

tot nu toe nog geen woord heeft gezegd. 

‘Wat vind jij er eigenlijk van? Vind je het net als onze pannen-

koek ook een te gevoelig onderwerp?’ Ik doe net alsof ik niet merk 

dat Panne opkijkt van zijn mobieltje. Dan staat hij op. De stoelpoten 

piepen over de grond, hij is duidelijk geïrriteerd. Hij gooit zijn rug-

zak over zijn schouder en zonder nog iets te zeggen loopt hij weg. Ik 

negeer hem en richt me weer op Janneke, die een diepe zucht slaakt. 
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‘Luister, Cloë, ik snap best dat het voor jou een interessant onder-

werp lijkt, maar probeer je eens in ons te verplaatsen. Wij hebben dit 

van dichtbij gemaakt. En voor Panne…’ ze aarzelt even, maar gaat 

dan weer verder, ‘voor Panne is dit allemaal nog lastiger. Hij was be-

vriend met een van de slachtoffers…’ 

‘Hoe dan? Hij was toch een stuk jonger dan die derdeklassers? En 

waarom heeft niemand me dat ooit verteld?’ 

Janneke haalt haar schouders op. ‘Het was niet aan mij om hier iets 

over te zeggen…’ Ze buigt zich over de tafel heen. ‘Het had niet veel 

gescheeld, weet je? Als alles net even anders was gelopen, was Panne 

zelf ook een van de slachtoffers geweest.’ Haar stem klinkt zacht. 

‘Panne was niet bevriend met een van die klasgenoten van Milo en 

Finn. Het was die brugklasser die vlak bij de lerarenkamer werd neer-

geschoten. Panne had samen met hem op de basisschool gezeten en 

ook in de eerste klas.’ Gedachteloos strijkt ze een pluk haar uit haar 

gezicht. ‘Op de dag van de schietpartij liepen ze samen in de gang, 

maar Panne moest naar de wc. Terwijl hij weg was, schoot Finn zijn 

vriend en daarna die leraar dood…’ 

Ik weet niet wat ik moet zeggen. Er schiet van alles door mijn 

hoofd. Medelijden met Panne, maar ook verontwaardiging. Ik be-

grijp dat het moeilijk is, maar waarom heeft Panne dit nooit verteld? 

Waarom heeft hij het nu niet gezegd? Ik zou zijn reactie beter begrij-

pen. Maar het zou geen verschil maken… De stem in mijn hoofd heeft 

gelijk. Helaas. 

Janneke kijkt me alleen maar aan. 

‘Ik kan me niet voorstellen hoe dat voor Panne moet zijn ge-

weest… hoe hij zich moet voelen… maar is het daarom niet juist nóg 
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belangrijker dat we het niet vergeten?’

Janneke schudt haar hoofd en leunt weer naar achteren. ‘Je begrijpt 

het echt niet, hè?’ Ze kijkt me op een vreemde manier aan. Niet boos, 

maar alsof ze medelijden met me heeft. 

‘Ik zie het al, jij vindt het ook geen goed idee.’ Ik probeer mijn ir-

ritatie onder controle te houden, maar als ik naar Janneke kijk kan ik 

me niet langer inhouden. ‘Van je vrienden moet je het hebben.’

‘Dat is het niet. Ik snap dat het voor jóú interessant is. Maar zoals 

Panne al zei, jij was hier niet toen het gebeurde.’ Janneke klinkt alsof 

ze moe is, maar voor ik iets kan zeggen gaat ze verder. ‘Panne en ik 

zaten destijds in de eerste klas. Voor ons is het geen journalistiek ver-

haal maar een vreselijke herinnering. Iets wat alleen op televisie ge-

beurt, niet in ons land en zeker niet op onze school.’ 

‘Dat snap ik en daarom wil ik jullie ook interviewen.’ Ik glimlach 

voorzichtig. Ik probeer de situatie wat luchtiger te maken, maar ik zie 

een schaduw over Jannekes gezicht trekken. 

‘Luister, Cloë, het is gewoon te pijnlijk.’ Haar ogen spreken boekde-

len, maar zo gemakkelijk geef ik het niet op. 

‘Janneke, het is zes jaar geleden. Zou het niet een mooie afsluiting 

zijn?’ Hoopvol kijk ik mijn beste vriendin aan.

Maar Janneke laat zich niet overhalen. Ze staat op en gooit haar tas 

over haar schouder. Even lijkt het erop dat ze iets wil zeggen, maar 

dan schudt ze haar hoofd. ‘Ik zie je later nog wel.’ Ze draait zich om 

en loopt weg. 

Misschien kan ik toch beter een ander onderwerp kiezen… ‘Echt 

niet,’ zeg ik hardop. Het onderwerp is te interessant. Ik pak mijn tas, 

recht mijn rug en loop de aula uit.


