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10.05 - 10.07 uur

TOMÁS

De bel gaat, en ik wacht op het volstromen van de gangen. 

Trenton moet nu klaar zijn met haar toespraak, en nie-

mand blij! ooit een seconde langer in de aula dan nodig is.

 Maar de gangen blijven leeg, alsof wij tweeën de eni-

gen zijn in het schoolgebouw.

 De stilte jaagt me de stuipen op het lijf. ‘Far?’

 Hij tilt zijn hoofd op van de cijferlijst in zijn dossier – 

niet dat zijn cijfers beter worden door ernaar te kijken. 

‘Wat is er?’

 Ik doe mijn mond open en weer dicht. Wat zeg ik te-

gen hem? Het is te stil? ‘Berg die map op. We moeten hier 

weg voordat Trenton terugkomt.’
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 Slap, dude.

 Ik glip het secretariaat binnen. Het scherm van  

de computer straalt een blauwe gloed uit. Naast het 

toetsenbord staat een ingelijste foto van een kat.  

Ik gooi de presse-papier in de lucht en vang hem op. 

De stompzinnige herhaling is kalmerend. ‘Far, kom 

óp.’

 Waar is iedereen?

 Gooien. Vangen.

 Gooien.

 Twee luide knallen striemen door de lucht. De pres-

se-papier glijdt uit mijn handen en valt aan gruzelemen-

ten op de vloer.

 ‘Wat was dat?’ Fareed verschijnt in de deuropening, de 

map nog in zijn hand.

 Ik kan niet... Ik wil niet...

 ‘What the fuck was dat?’ herhaalt Fareed luider. Terwijl 

hij het weet – we weten het allebei. We hebben gejaagd 

met mijn opa en mijn zus. We hebben ontelbare %lms 

gezien. Far is opgegroeid in een oorlogsgebied. We weten 

allebei hoe een schot klinkt.

 Maar het kan niet waar zijn. Dit kan niet gebeuren. 

Niet hier.

 ‘We moeten iets doen,’ zegt Far. ‘Iemand waar-
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schuwen.’ Ondanks zijn schichtige ogen is zijn stem 

helder en kalm. Hij klinkt er ouder door.

 Ik knik, maar dan raakt de stilte om ons heen me als 

een mokerslag. Ik weet dat er niemand in de gangen 

hoort te zijn. We hebben eindeloos brandoefeningen ge-

daan. Maar niemand hee! het alarm ingeschakeld. Nie-

mand zoekt dekking. Er is niemand in de gang versche-

nen, helemaal niemand. Ik schud mijn hoofd. ‘Nee.’

 Nee. Nee. Nee. Fuck, nee.

 Iedereen is nog in de aula. Ook mijn zus. Ik moet naar 

haar toe.

 Ik kan haar niet nog een keer laten barsten.

.... . . .

SYLV

Tyler is terug. Tyler is terug.

 Tyler is terug!

 Het refrein dreunt door mijn hoofd, even luid als de 

volgende schoten. Tyler is terug. Ik moet haast kotsen bij 
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het idee. Ik wil wegkruipen onder mijn stoel. Ik verstijf 

van angst, net als maanden geleden.

 Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil wegrennen, maar 

ik weet niet waarheen. Autumn en ik staan een gangpad 

en een paar rijen bij Tyler vandaan. Te hoog om naar de 

coulissen te vluchten. Te laag om naar de deuren te kun-

nen komen. Te wat dan ook.

 Om ons heen breekt paniek uit. Gegil weergalmt in 

mijn oren. Docenten die in de buurt van de deuren staan 

proberen Tyler te benaderen, maar hij onderschept ze een 

voor een, net als iedereen die te dichtbij komt. Bij elk schot 

krimp ik in elkaar. We staan te ver weg om de gezichten 

van de docenten te kunnen zien – godzijdank. Hij hee! ze 

néérgeschoten. O, Dios. Dit kan niet waar zijn.

 Leerlingen lopen de trappen op naar de deuren, du-

wen mensen opzij, maar niemand gaat weg.

 Tyler is terug.

 Mensen rennen tussen de stoelen door, schreeuwen 

om hulp. Twee leerlingen – een jongen en een meisje, al-

lebei uit een provinciestadje – liggen slap op hun stoelen, 

vlak voor Tyler. De tas van de jongen hangt nog over zijn 

schouder. Zijn bloed vermengt zich met het hare.

 Ik kan me niet bewegen.

 Ik krijg geen lucht.
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 Op het podium verdringen mensen zich rondom de 

rector – docenten, haar secretaresse. Mr. Jameson, de 

docent Engels die iedereen geweldig vindt, zit gehurkt 

naast Trenton en probeert het bloeden te stelpen. Al-

leen is ze door haar hoofd geschoten, en is het geen 

bloed. Het zijn hersenen.

 Achter hen vluchten een paar leden van het school-

koor weg in de coulissen, met de kleedkamers en de 

techniek. Mrs. Smith, de bejaarde bibliothecaresse, 

sluipt naar de tweede nooduitgang aan de zijkant van 

de aula. Of eigenlijk loopt ze heel voorzichtig vanwege 

de kunstheup die ze vorig jaar heeft gekregen. Met 

haar rug naar Tyler toe lijkt ze nergens bang voor te 

zijn.

 Ze is drieënzeventig. Haar jongste dochter is weer in 

verwachting en haar oudste kleinkind wordt vandaag elf. 

Ze woont al sinds mensenheugenis in hetzelfde huis in 

dezelfde straat.

 Gisteren hee! ze mamá zelfgebakken brood gebracht; 

dat doet ze elke zondag. Ze hee! kippensoep voor me 

gemaakt toen iedereen dacht dat ik ziek was.

 Nee. Nee. Nee. Nee.

 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es con-

tigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito...
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 Mijn blik gaat weer naar Tyler. Zijn haarkleur lijkt zo 

op die van Autumn dat het bijna eng is.

 Vergeet me niet.

 Ik heb hem nooit kunnen vergeten.

 Hij bestudeert de menigte. Hij staat nog steeds dicht 

bij de deur, en iedereen wijkt achteruit. Zelfverzekerd 

houdt hij het wapen vast. Tyler is te vastbesloten, te pre-

cies. Zelfs abuelo zou hem niets kunnen leren.

 Hij richt het wapen op de bibliothecaresse. Vuurt.

 Een paar stappen bij de deur vandaan zakt ze in elkaar.

 Met zijn vrije hand strijkt hij een lok haar terug onder 

zijn muts.

 Autumn komt voor me staan alsof ze me wil bescher-

men, maar ik zou háár moeten beschermen.

 Dios te salve, Maria... De woorden voelen vreemd op 

mijn tong. Ik weet niet meer wat er dan komt. Ik beef van 

top tot teen en kan er niets aan doen.

 Naast me struikelt een meisje uit de eerste klas. Een 

jongen hijst haar aan haar armen omhoog, maar ze kan 

nergens naartoe. Ze gilt en slaat met haar vuisten tegen 

zijn borst. Hij slaat zijn armen om haar heen.

 Autumn draait haar hoofd naar me toe. Haar mond 

beweegt, maar ik kan niet verstaan wat ze zegt.

 Ik zie alleen nog maar de verbaasde glimlach op het 
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gezicht van de rector op het moment dat ze wordt neer-

geschoten, en de ontzetting van de mensen die toesnellen 

om haar te helpen. Ik hoor geschreeuw en gegil en ge-

krijs. Overal zie ik dood, overal zie ik bloed.

 Tyler is terug.

.... . . .

CLAIRE

Om vijf over tien klinkt het tweede schot. De coach kijkt 

bijna komisch naar het startpistool in zijn hand, alsof het 

per ongeluk is afgegaan. Maar het geluid kwam niet uit 

zijn pistool, het kwam uit de school.

 Weer een schot. Meer schoten. Mijn hart gaat net zo 

onregelmatig tekeer.

 Chris staat het dichtst bij de school. Voordat iemand 

iets kan doen, steekt hij het tiental meters naar de dubbe-

le deuren van de gymzaal over. Hij rukt tevergeefs aan de 

stang en gee! een schop tegen de deur. Ik weet niet of 

zijn woede voortkomt uit pijn of wanhoop.
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 De koude lucht dringt door mijn huid heen en verkilt 

me tot op het bot. Mijn enige gedachte is dat Chris zijn 

laatste seizoen zal verknallen als hij een spier verrekt. 

Ons laatste seizoen. Ons team. Wij vieren. Al het andere 

– zoals proberen te begrijpen wat we horen – is te veel.

 Het wordt heel stil. Onze adem vormt pluimen. Na 

een seconde of twee begint Esther te huilen. Als ze bij de 

%nish is, slaat Avery haar armen om haar heen.

 We wachten op iemand die de leiding neemt. We rich-

ten onze aandacht op de coach, die de sleutels van de 

gymzaal uit zijn zak hee! gehaald. Toch gaan de deuren 

niet open – ze zitten vast of aan de binnenkant op slot. 

Hij is bleek en zwijgt.

 Nu kijken we naar Chris, maar hij staart me smekend 

aan.

 Ik verstijf. Ik kan bevelen opvolgen, doen wat andere 

mensen zeggen, maar Trace had altijd de leiding, zowel 

bij het Junior Corps als thuis. Ik speel niet graag de baas. 

Toch hee! ze me wel het goede voorbeeld gegeven. Kom 

op, C, je kunt het. Zelfs Tyler hee! een keer tegen me ge-

zegd dat ik veel meer kan dan ik wil toegeven.

 En als er in de school iets gebeurt, hee! Matt me nodig.

 Ik haal diep adem en slik de brandende gal weg die uit 

mijn maag omhoogkomt. Ik recht mijn schouders en 
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sprint naar de anderen, terwijl ik uit gewoonte op mijn 

trainingsbroek klop, op zoek naar de telefoon die ik in de 

kleedkamer heb laten liggen.

 ‘We moeten 911 bellen. Hee! iemand een telefoon bij 

zich?’

 Niemand gee! antwoord.

 ‘Coach?’

 Hij hoort een mobieltje te hebben voor noodgevallen, 

maar hij lee! nog in de vorige eeuw – en niemand hee! 

er ooit over geklaagd. Dit is Opportunity. Hier gebeurt 

nooit iets.

 ‘Waar is de dichtstbijzijnde noodtelefoon?’ vraag ik.

 ‘Bij de hoofdingang van de school,’ bromt de coach.

 De school hee! vijf jaar geleden een nieuw gebouw 

betrokken – nadat de oude school met een tornado naar 

het land van Oz was geblazen. Het nieuwe gebouw is sta-

te of the art – grotere sportvelden, hypermoderne appa-

ratuur, en het staat aan de rand van de stad. Ik vond het 

gewéldig. Het voelde als thuis. Tot nu toe.

 ‘Er is een betaaltelefoon in het benzinestation,’ herin-

ner ik me. ‘En we kunnen Jonah proberen te vinden.’

 Glazige blikken.

 ‘De man van de bewakingsdienst.’ Mijn teamgenoten 

hebben hem waarschijnlijk nooit naar zijn naam ge-
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vraagd, ze hebben nooit met hem zitten kletsen in zijn 

surveillancewagen. ‘Hij zou op het parkeerterrein moe-

ten staan. Hij hee! een portofoon en kan helpen. We 

moeten ons opsplitsen in groepjes. Coach, jij gaat op 

zoek naar een noodtelefoon. Doe geen domme dingen. 

Blijf weg uit de school.’

 Hij knikt langzaam. Normaal gesproken doen we wat 

hij zegt, of Chris, onze aanvoerder. Maar buiten de sport-

velden hebben we nooit met hem te maken. Hij luistert 

naar me, ondanks het feit dat mijn stem trilt en overslaat.

 ‘Esther, Avery,’ zeg ik tegen de meisjes. Meestal kletsen ze 

je de oren van het hoofd, maar nu niet. ‘Ga kijken of een van 

de nooduitgangen open is, maar blijf bij de ramen vandaan. 

Als jullie naar binnen kunnen, ga dan op zoek naar een tele-

foon. Lukt dat niet, probeer dan een auto te stelen. Het kan 

me niet schelen hoe jullie het doen, maar sla alarm.

 Wij tweeën,’ zeg ik, wijzend op Chris en mezelf, ‘gaan 

op zoek naar Jonah. Als hij hier niet is, rennen we naar 

het benzinestation.’ Mijn adem stokt. ‘We weten niet wat 

er binnen gebeurt, maar als het klinkt als een schietpartij 

en lijkt op een schietpartij, dan ís het waarschijnlijk ook 

een schietpartij. Er moet zo snel mogelijk hulp komen.’

 Chris knikt. ‘Goed plan,’ zegt hij. Met die twee woorden 

krijgt hij iedereen in beweging. Ik hoor ook zijn onuitge-
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sproken belo!e: we doen dit samen. Altijd. Hij volgt mij, ik 

volg hem. Daarom hebben we elkaar zo hard nodig.

 Avery en Esther nemen allebei een paar slokken water 

en rennen weg. Gevolgd door de coach, half versu!.

 Chris gooit zijn sportdrankje naar me toe. Ik drink en 

smijt het weg.

 Weer klinken schoten scherp door de ijzige lucht. We 

rennen weg.

.... . . .

AUTUMN

Sylv gilt. Haar handen voelen koud in de mijne als ik 

haar naar me toe trek. Haar ogen schieten heen en weer. 

Een paar treden boven ons, aan de andere kant van het 

gangpad, laat Asha haar boeken vallen. Ze slaat haar ar-

men om haar middel, en duikt als een kleurige exotische 

vogel in elkaar. Er gaat een schok door haar heen als er 

weer een schot klinkt. Instinctief loopt ze terug naar ons.

 Leerlingen verdringen zich om zo snel mogelijk bij Tyler 
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vandaan te komen. Ze klimmen over de stoelen naar de an-

dere kant van de aula, maar daar is het gedrang net zo erg.

 De deuren naar de gang zitten op slot. De nooduitgan-

gen lijken ook op slot te zitten. Via de deuren achter het 

podium kom je in de coulissen, niet verder.

 We kunnen niet weg uit de aula.

 Beneden bij het podium verschuilen enkele pechvo-

gels zich tussen de stoelen, of ze zitten bibberend in het 

gangpad. Docenten en een handvol leerlingen slepen de 

gewonden achter de stoelen. De leden van het koor die 

achter de schermen zijn weggevlucht hebben zich niet 

meer laten zien – het zou ook gekkenwerk zijn om over 

het podium te lopen.

 Intussen staat Tyler nog steeds in de deuropening, be-

schermd door de muren en het wapen in zijn handen. Hij 

verroert zich niet. Dat hoe! ook niet – hij zit op een 

arendsnest. Hij leunt achterover. Hij laat de doodsangst 

toeslaan en schiet op iedereen die te dichtbij komt.

 De schutter.

 Het woord hee! een zure smaak. Mijn broer.

 Ik bijt op de binnenkant van mijn wang en richt me op 

mijn verdriet. Ty hee! zich weer aangemeld voor het 

examenjaar. Vandaag zou hij met Trenton de mogelijkhe-

den bespreken. Hij zou zijn school afmaken.
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 Mijn broer, die me weer oplapte als papa zijn verdriet 

niet in bedwang kon houden. Die me hielp om in het ge-

heim te dansen. Mijn vingers knijpen in het bedeltje van 

de balletschoen. Wat hij ook hee! gedaan, hij blij! mijn 

broer.

 Hij ving de riem van mijn vader een keer met zijn blo-

te arm op om te voorkomen dat ik de klap kreeg. Later 

maakte hij er een grapje over en woelde hij door mijn 

haar. Hij is de enige echte familie die ik heb.

 Het kan mijn broer niet zijn.

 En uitgerekend vandaag.

 Ik zou naar hem toe moeten gaan. Ik zou met hem 

moeten praten.

 Maar hij hee! een wapen in zijn hand en ik zie een 

gevaarlijke fonkeling in zijn ogen. Sylv klampt zich aan 

me vast. We maken ons zo klein mogelijk tussen de stoe-

len. Ik zie het lichaam van een van onze klasgenoten.  

Iemands tas staat voor haar gezicht, en bloed sijpelt op de 

vloer. ‘We moeten iets doen,’ sis ik.

 Asha en Sylv reageren eerst niet. Het duurt een 

eeuwigheid voordat Asha knikt. Ze wil haar boeken 

oprapen maar bedenkt zich. Het heeft geen zin om 

met boeken rond te sjouwen. Ze kunnen haar niet be-

schermen.
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 Vanuit de laagste rijen in de aula klinkt een gesmoorde 

kreet.

 Voorzichtig ga ik staan. Ik trek aan Sylvs mouw. Ze 

lijkt het niet te merken. Ik wil er gebruik van maken dat 

Tyler is afgeleid door de commotie. ‘Kom op. We moeten 

vluchten.’

 Ik kijk om naar mijn broer.

 In het volgende gangpad, dat uitkomt bij Tyler, herken 

ik een tenger meisje met een beugel en een te grote bril. 

Geraldine. Ze zit in de eerste. Ik ken haar alleen omdat ze 

haar stem oefent in de muziekkamer. Haar handen zijn 

gebald. Ze wiegt heen en weer, besluiteloos, en sprint dan 

naar boven in de richting van de deur.

 Ze springt – een grand jeté – en ik besef dat ik net zo 

dans als zij. Ze beweegt zich sierlijk.

 De kogel plukt haar uit de lucht.

 Ze struikelt en valt. Een andere eersteklasser spurt 

naar haar toe, misschien in een poging om haar te hel-

pen, maar komt slippend tot staan als Tyler weer een 

schot lost – dit keer op de klok boven het podium.

 Hij glimlacht. ‘Blijf waar je bent. Allemaal.’

 Een doodsbange stilte daalt neer over de aula. We zijn 

gevangenen. Allemaal.
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