
20

CHAOS
Dana

E r ligt iets zwaars op me. Iets waardoor ik me niet kan bewegen. 

Het is vast Boy, mijn hond die stiekem naar boven is gelopen. 

Opnieuw probeer ik me te bewegen, maar het lukt me niet. 

‘Boy, kom op…’ Hij stinkt. Een vreemde, zware geur. Rookachtig. 

Wat heeft dat beest gedaan? 

‘Kom op, Dana. We zitten in bus 2. Ik heb onze plekken al geclaimd.’ 

Ik zie Jessica die me lachend aankijkt, maar het beeld vervliegt bij-

na direct. Wat doet Jessica in mijn slaapkamer? 

‘Ik ben oud genoeg om alleen te gaan. Doe niet zo achterlijk!’ 

‘Hou je grote mond. Zo praat je niet tegen je moeder!’

‘Mam…’ Meteen begin ik te hoesten. Mijn hoofd doet pijn, maar 

het lukt me niet om mijn hand naar de pijnlijke plek te bewegen. En 

tot overmaat van ramp worden door het hoesten de steken in mijn 

hoofd ook nog eens erger. Beelden schieten door mijn hoofd en wisse-

len elkaar in rap tempo af. Mijn moeder, Jessica, koffers, bussen, een 

tunnel, gelach, vuur, Jessica… O mijn god, Jessica!

Plotseling zie ik het beeld van de vuurbal die door de voorruit van 
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de bus op ons af kwam stormen, weer voor me. Jessica die half over 

haar stoel hangt en praat met de jongens achter ons. Of flirt. Met 

Curtis. De lekkerste derdejaars ooit. Ik duik naar beneden en probeer 

haar mee te trekken. 

Was dat gelukt? Had ik Jessica kunnen beschermen? 

Opnieuw probeer ik me te bewegen. En opnieuw lukt het niet. Ik zit 

beklemd en dat wat me vasthoudt is te zwaar voor mij. Ik krijg er geen 

beweging in. Waar is iedereen? Waar ben ik?

‘Help! Help! Is er iemand?’ Mijn stem klinkt vreemd. Dof. Alsof de 

duisternis het geluid meteen inpakt en verstomt. Een nieuwe hoest-

bui overvalt me. De pijn is nog scherper dan de vorige keer. In mijn 

borst, in mijn hoofd. Ik zie Jessica. Ze glimlacht. Alles is oké. Dit is 

niets meer dan een nachtmerrie. Net als het zware ding dat me vast-

houdt en op mijn borstkas ligt alsof het me omhelst. Een beklemmen-

de omhelzing. Het kost me steeds meer moeite om te ademen. Net zo-

als het me steeds meer moeite kost om wakker te blijven. 

‘Help…’ Mijn stem klinkt zwak. Het is slechts een zacht gefluister. 

Onhoorbaar voor wat voor hulp dan ook. Ik ben alleen en ik weet niet 

eens waar ik ben of wat er precies is gebeurd. Ik was ergens naar op 

weg. Samen met de anderen. Ergens waar het leuk is. En dat is niet 

hier. Hier is het zeker niet leuk.

Ik probeer me te concentreren. Waarom is alles zo onduidelijk en 

wazig in mijn hoofd? Ben ik dood? Is dit de hel? Bestaat er wel zoiets? 

Doe normaal. Er is iets ergs gebeurd, maar je leeft nog. Voorlopig 

tenminste. 

De stem in mijn hoofd heeft gelijk. Dat moet wel. Ik leef nog, maar 

voor hoelang? Ik zit vast, krijg nauwelijks lucht en er is niemand die 
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me kan helpen. Waar is iedereen? Waar zijn de leraren? Zouden er 

geen leraren moeten zijn?

‘Of sterke mannen? Nu zou het toch een uitstekend moment zijn 

om die spierballen eens in actie te zien. Niet dan, Dana?’ Jessica’s stem 

klinkt spottend. 

Geschrokken open ik mijn ogen. ‘Jessica?’ Voor zover het mogelijk 

is probeer ik om me heen te kijken. ‘Jessica?’ fluister ik nog een keer, 

maar er is niemand. Ik ben alleen. Het zit allemaal in mijn hoofd. Ik 

ben gek geworden. 

Is dat een serieuze vraag? 

De stem in mijn hoofd klinkt spottend.

Het is moeilijk, maar ik probeer zo diep mogelijk adem te halen. 

Alles om de verwarring uit mijn hoofd te krijgen. De rokerige geur 

wordt sterker. Het ruikt vies. Een mengeling van benzine en verbrand 

asfalt. Waar vind je die combinatie? Dan hoor ik ergens in de verte 

een zachte stem. Zacht, maar dringend. Ik probeer erachter te komen 

waar het geluid vandaan komt. Wat de stem zegt, maar de beelden, 

geluiden en stemmen dansen in mijn hoofd. Beelden, geluiden, stem-

men, mensen; alles beweegt door elkaar. Dan zie ik mama. Net als de 

dingen in mijn hoofd danst zij ook. Samen met Jessica. Ze dansen en 

lachen. 

‘Je was toch oud genoeg om alleen te gaan, Dana?’ Mijn moeder 

zingt de woorden terwijl ze samen met Jessica in een cirkel om me 

heen danst. 

‘Je had me eerder moeten waarschuwen, Dana,’ giechelt Jessica met 

een diepe frons tussen haar ogen. ‘Geen zorgen, Dana. Die ravijnen 

laat ik later wel opvullen.’ Jessica draait een rondje om haar as, terwijl 
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mijn moeder haar hand vasthoudt. Om hen heen zie ik het vuur. Het 

ziet er dreigend uit. Het is donker, maar tussen de schaduwen van 

mijn dansende moeder en beste vriendin flikkert het. Vlammen dan-

sen om hen heen. Ze likken aan hun voeten en enkels.

Ik haal diep adem. De rokerige lucht dringt diep mijn longen in en 

het pijnlijke hoesten begint opnieuw. In paniek probeer ik op te staan, 

maar ik word nog steeds door iets zwaars tegengehouden. Iets hards, 

iets wat ik niet van me af kan duwen.

Ik realiseer me dat het niet mijn hond is die stiekem naar boven is 

gelopen om vervolgens half op me te gaan liggen terwijl ik slaap. Er is 

iets vreselijks gebeurd. Iets groots. Een ontploffing… in een tunnel… 

en er is vuur. Vuur dat steeds dichterbij komt terwijl ik me niet kan 

bewegen… Mijn hart gaat zo tekeer dat ik het kan voelen kloppen on-

der dat wat me vastgepind houdt.

‘Wie doet er nu achterlijk, Dana?’ De stem van mijn moeder klinkt 

vreemd. 

‘Mam? Mam, waar ben je?’ Ik zoek mijn moeder. Ze moet hier er-

gens zijn. 

Ze zit in je hoofd. Het is niet echt. 

Verward probeer ik de beelden en de stemmen van mijn moeder en 

Jessica uit mijn hoofd te krijgen, ze niet meer te zien en te horen, maar 

ze blijven flikkeren. Flikkeren en dansen. Het maakt me duizelig en 

moe. En misselijk, maar vooral moe.

‘Hé, wakker blijven!’ Een nieuwe stem mengt zich tussen die van 

mama en Jessica. Er is nog iemand die tegen me praat. Ik besluit dat 

het genoeg is geweest. Ik wil dit niet langer. Het zit allemaal in mijn 

hoofd. Het is niet echt.
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‘Hé, hoor je me…?’ Iets raakt m’n gezicht aan. Eerst zacht, dan har-

der. Tikjes tegen mijn wang die doordreunen tot in mijn hoofd. Daar 

waar het pijn doet. Te veel pijn.

‘Au… stop…’ Ik probeer mijn hoofd weg te draaien.

‘Je leeft nog. Gelukkig. Kom op, open je ogen.’ De stem klinkt nu 

een stuk duidelijker en voorzichtig open ik mijn ogen, terwijl ik min 

of meer verwacht dat ik het me weer allemaal verbeeld. Er zal nie-

mand zijn. Het zit allemaal in mijn hoofd. 

‘Goed zo. Open je ogen. Kom op…’ Er zit iemand naast me, maar 

wie het is kan ik niet goed zien. Alles is wazig. Ik probeer te focussen 

en het gezicht wordt iets duidelijker. Het is een jongen. Hij komt me 

vaag bekend voor, maar ik kan me niet herinneren waarvan.

‘Ik kan me… kan me niet… ik kan me niet bewegen…’ Mijn stem 

klinkt vreemd. Rasperig. ‘Dorst…’ Mijn tong voelt dik en mijn mond 

is kurkdroog. Zelfs mijn speeksel is opgedroogd. Vervangen door iets 

anders. Stof, as, iets vies. Een rubberachtige smaak.

‘Hier heb je iets te drinken.’ De jongen duwt met zijn ene hand mijn 

hoofd iets omhoog en houdt met zijn andere hand iets tegen mijn lip-

pen. Er loopt vocht in mijn mond. Gulzig probeer ik te drinken en ik 

verslik me bijna. Hoestend loopt het water over mijn lippen weer naar 

buiten. De jongen trekt het flesje weg van mijn mond.

‘Rustig aan. Er is genoeg. Voorzichtig.’ Opnieuw duwt hij de ope-

ning van het flesje tegen mijn lippen. ‘Kleine slokjes. Neem je tijd.’ 

Een stuk rustiger doe ik wat hij zegt. Het water zorgt ervoor dat het 

helderder in mijn hoofd wordt en helderder om me heen. Hoewel er 

nog steeds veel rook hangt kan ik het gezicht van de jongen nu een 

stuk beter zien. Ik herken hem van een van de andere klassen. Van de 
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kantine op school. Hij zit altijd in zijn eentje. Zijn naam herinner ik 

me niet. Iets met een M, Mark of Marco of zoiets.

‘Dank je.’ 

De jongen laat mijn hoofd weer voorzichtig op de grond zakken en 

draait vervolgens de dop weer op het flesje. Terwijl ik mijn hoofd naar 

rechts draai zie ik hoe hij het in een rugzak stopt. 

‘Graag gedaan, Dana.’ 

Verbaasd kijk ik hem aan. Zijn gezicht staat strak. Ik voel me schul-

dig. Blijkbaar weet deze jongen hoe ik heet en ik… ik kan niet eens op 

zijn naam komen. Behalve dat het iets met een M is. Zwijgend blijf ik 

liggen, dan bedenk ik me dat ik me nog steeds niet kan bewegen.

‘Ik zit vast. Iets houdt me vast.’ 

Blijkbaar zeg ik iets grappigs, want de jongen glimlacht. ‘Ja, dat is 

duidelijk. Dat iets is behoorlijk wat puin.’ Even kijkt hij naar het deel 

van mijn lichaam dat bedolven is onder iets zwaars, dan kijkt hij me 

met een bezorgde blik aan. ‘Heb je ergens pijn?’

‘Mijn hoofd… en mijn arm en schouder,’ zeg ik er snel achteraan. 

Onderzoekend kijkt de jongen naar mijn hoofd. ‘Je hebt een flin-

ke bult op je voorhoofd. Het bloedt niet, dus dat is goed nieuws, maar 

waarschijnlijk heb je een hersenschudding.’ Dan raakt hij mijn lin-

kerschouder aan. 

‘Au!’ Een scherpe, schurende pijn schiet van mijn schouder naar de 

rest van mijn arm en mijn schouderblad.

‘Ik denk dat je schouder uit de kom is. Ik kan hem denk ik wel te-

rugzetten, maar dan moet ik je eerst los zien te krijgen. Heb je ver-

der nog ergens pijn? Je buik, borstkas? Kun je je benen voelen?’ In een 

razend tempo vuurt de jongen allerlei vragen op me af. Het begint 
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me weer te duizelen. Ik voel verder niet echt pijn. Alleen een enorme 

druk. 

‘Geen pijn. Alleen het gevoel dat er een olifant op me ligt. Op mijn 

benen.’ De jongen lacht opnieuw. Zijn gezicht ziet er een stuk leuker 

uit als-ie lacht. 

De lekkerste derdejaars ooit, hoor ik Jessica op de achtergrond zeg-

gen. Bij gebrek aan beter, geef ik haar in gedachten van repliek. 

‘Als je kan voelen dat er een olifant op je ligt, is dat in elk geval een 

goed teken.’ De jongen wiens naam op Marco lijkt, maar die waar-

schijnlijk anders heet, geeft me een knipoog. ‘Ik ga het puin voorzich-

tig van je af halen. Als het pijn doet moet je het zeggen.’ Hij wacht niet 

op mijn antwoord en staat op. Hij loopt in de richting van waar mijn 

voeten moeten liggen. 

‘Niet weggaan!’ Ik raak in paniek als hij uit mijn zicht verdwijnt. 

Bijna direct verschijnt zijn gezicht weer boven dat van mij. ‘Geen 

zorgen. Ik ga niet weg, Dana. Ik ga eerst je voeten en benen bevrijden, 

oké?’ Zijn ogen kijken recht in die van mij. Ze flikkeren niet. 

Ik knik. Hij gaat niet weg. Hij is echt en wat echt is dat blijft. En ter-

wijl ik dat in mijn hoofd blijf herhalen loopt hij opnieuw weg. De op-

komende paniek onderdruk ik met mijn mantra. 

Hij is echt en wat echt is dat blijft. Hij is echt en wat echt is dat blijft. 

Hij is echt en wat echt is dat blijft. Hij is echt en wat… 

‘Kun je je voeten al bewegen?’ Zijn stem zorgt ervoor dat mijn hart-

slag direct iets vertraagt. 

Ik probeer te doen wat hij vraagt en voel dat mijn voeten niet langer 

vastzitten. 

‘Mooi zo,’ hoor ik hem zeggen. ‘Dat ziet er goed uit.’ 
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Dan voel ik hoe hij nog meer dingen van mijn benen haalt. De druk 

begint minder te worden en bijna instinctief begin ik mijn benen te 

bewegen. 

‘Stil blijven liggen!’ 

Geschrokken van de strenge toon gehoorzaam ik direct. ‘Sorry,’ 

piep ik. ‘Ik wilde helpen.’

‘Beter van niet. Er ligt nog behoorlijk wat troep en ik weet niet of er 

scherpe stukken tussen liggen.’ 

Het onderste gedeelte van mijn lichaam is inmiddels bevrijd en ik 

kan hem op zijn knieën zien zitten naast mijn bovenbenen, die nog 

steeds bedolven zijn. Het geeft me een prettig gevoel dat ik hem weer 

kan zien. Dat ik hem zou kunnen aanraken als mijn armen niet vast 

hadden gezeten. Ik ben niet alleen. Wat er ook aan de hand is en in 

welke ellende ik ook ben beland, ik ben in elk geval niet alleen. En ter-

wijl ik naar de jongen kijk die zo hard zijn best doet om me te bevrij-

den, zie ik hem in gedachten weer alleen aan een tafeltje zitten in de 

kantine. Ik realiseer me dat hij nu ook niet alleen is. Misschien wel 

voor de eerste keer dit schooljaar. Hoe ziek is dat?
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VERROT
Mirko

Met zijn handen tegen zijn oren gedrukt zat Mirko voor-

overgebogen op het toilet van de school. Hij probeerde 

al het lawaai buiten te sluiten en vooral niet te luisteren 

naar het gebonk op de deur en de harde stemmen. 

‘Hé, sukkel. Ben je weer aan de schijterij?’ 

Jason stond buiten het toilethokje op zijn deur te rammen. Mirko 

hoorde een paar van de andere jongens lachen. Hij drukte zijn 

handen nog harder tegen zijn hoofd. Waarom gingen ze niet ge-

woon weg? Stomme kutschool. Hij haatte het hier, en zijn klasge-

noten. Stelletje boeren. Waarom kon hij niet gewoon terug naar 

Amsterdam? Terug naar zijn vrienden. 

‘Vergeet niet door te trekken als je klaar bent. Je stinkt al genoeg 

van jezelf!’ 

Opnieuw hoorde Mirko gelach. Toen de bel. Jason en de rest ver-

lieten lachend de toiletruimte. Niet lang daarna ging de twee-

de bel. Hij was te laat. Voor de zoveelste keer. Het kon hem niet 

schelen. Niemand interesseerde zich voor hem. De leraren kenden 
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hem niet, hij was voor hen niets meer dan die stille nieuwe jongen 

die regelmatig te laat in de les kwam of zijn boeken en schriften 

niet bij zich had. Dat deze door Jason of Amir waren afgepakt en 

ergens waren verstopt zei hij niet. Wat had het voor zin? Het zou 

alles alleen maar erger maken. De hele wereld was verrot en zijn 

wereld in het bijzonder. En er was niets of niemand die daar iets 

aan kon doen.

Mirko keek bezorgd naar het meisje dat voor hem op de grond lag. Hij 

wist dat ze Dana heette en in 3B zat. Ze deed hem aan Fleur denken, 

een vriendin van zijn oude school. Ze had net als Fleur lang haar en 

eenzelfde vrolijke lach. Als hij bij haar in de klas had gezeten was al-

les misschien niet zo’n puinhoop geworden. 

Die gedachte schudde Mirko van zich af. Er was te veel gebeurd, 

veel te veel. Zelfs iemand die op Fleur leek en van wie hij dacht dat ze 

misschien wel aardig was, zou dat niet kunnen veranderen.

Er lag behoorlijk wat rommel op haar lichaam en met veel moei-

te had hij haar benen inmiddels kunnen bevrijden. Die zagen er re-

delijk ongehavend uit. Op wat schrammen en lichte snijwonden na. 

Ook leek ze haar benen zonder al te veel moeite en pijn te kunnen be-

wegen. Niet geheel ongevaarlijk, daarom had hij haar direct laten we-

ten dat ze zo stil mogelijk moest blijven liggen. Ze leek geschrokken te 

zijn van zijn waarschuwing. Maar wat moest-ie dan? Hij wist niet wat 

voor scherp spul er nog op haar lichaam lag. Wat hij wel wist was dat 

het bovenste gedeelte van haar lichaam het meest kwetsbaar was. Als 

een scherp stuk metaal daar naar binnen zou boren, zou dat veel ge-

vaarlijker zijn dan bij haar benen. 
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Een ander gevaar was dat er mogelijk al een wond was en dat die 

wond door de druk van het puin dat op haar lag werd dichtgehouden. 

Het was een risico dat hij moest nemen, want wat hij Dana niet had 

verteld was dat het om hen heen een grote puinhoop was. Een puin-

hoop met behoorlijk wat brandhaarden. Dana was waarschijnlijk uit 

de andere bus geslingerd. 

In eerste instantie had hij haar niet zien liggen. Hij was gaan lopen 

om een uitweg te vinden of andere scholieren, tot hij bij een versper-

ring was gekomen. Een vrachtwagen en een personenauto hadden 

zich samengevouwen tot een soort van metalen hekwerk dat niemand 

doorliet. Over de versperring heen kon hij nog net een klein stukje 

van een van de bussen zien.

In de personenauto, of wat er nog van over was, had hij een man zien 

zitten. Zijn lichaam was samengeperst tegen het dashboard, terwijl zijn 

hoofd in een vreemde knik zijwaarts hing. Mirko had meteen gewe-

ten dat de man dood was. De voorkant van de auto was compleet in el-

kaar gevouwen, waarbij het motorgedeelte zich half onder de geschaar-

de vrachtwagen bevond. Het metaal van wat ooit waarschijnlijk de trots 

van de bestuurder was geweest, was nu rijp voor de schroot. 

Hij had zich afgewend en geroepen. Geprobeerd contact te ma-

ken met eventuele overlevenden aan de andere kant van het hekwerk, 

maar niemand had gereageerd. Of hij had niemand kunnen horen. 

Allerlei onherkenbare geluiden vulden de met rook gevulde tunnel. 

Onheilspellende geluiden. Krakend metaal, een soort van wind, hij 

wist het niet precies, maar het klonk niet goed. Ook het gloeiende, 

flikkerende licht dat hij aan de andere kant van het hekwerk zag, gaf 

hem een slecht gevoel. 
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Terwijl hij diep inademde merkte Mirko dat de lucht een branden-

de hitte met zich meedroeg. Hij werd er zenuwachtig van. Dit in com-

binatie met het flikkerende licht dat hij verderop zag, versterkte bij 

hem de gedachte dat hij moest opschieten, wilde hij het meisje levend 

uit de tunnel krijgen. 

‘Ik ga de rest proberen van je af te halen. Probeer niet te bewegen.’ 

Dana knikte. Haar ogen wijd opengesperd. Waarschijnlijk had ze 

nog nooit iets ergs meegemaakt in haar leven, dacht Mirko, terwijl hij 

begon met een groot stuk metaal van haar af te trekken. Hij probeer-

de het zo voorzichtig mogelijk te doen, maar het stuk was te zwaar 

om te tillen en er zat dus niets anders op dan het al schuivend van 

haar af te halen. Zijn armen voelden als lood en al zijn spieren deden 

pijn en leken te verkrampen. Toch probeerde hij niet op te geven. Als 

hij zou stoppen dan kon hij waarschijnlijk niet meer de kracht vinden 

om door te gaan. 

Toen hij het stuk metaal opnieuw vastgreep en begon te trekken 

voelde hij hoe het over de binnenkant van zijn hand gleed. Een scher-

pe, brandende pijn volgde bijna direct. Zonder te kijken wist hij dat 

hij zijn hand had opengehaald. Het was een zorg voor later. Nu had hij 

belangrijkere dingen te doen. 

Waarom doe je dit eigenlijk? Laat dat kind lekker liggen. Hoezo is dit 

nu nog belangrijk? 

Hij negeerde het stemmetje in zijn hoofd en gaf nogmaals een flin-

ke ruk aan het stuk metaal. Het schoot los en Mirko viel al struike-

lend achterover terwijl het stuk metaal op hem af vloog. Zonder na 

te denken rolde hij opzij. Net op tijd. Met zijn hartslag gegarandeerd 

boven de 200 krabbelde Mirko overeind en bleef hijgend voorover 
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gebukt staan. Hij hield zijn handen op zijn knieën en hapte voorover-

gebogen naar adem. Zijn hand deed pijn, zijn armen deden pijn, zijn 

onderrug en schouders deden pijn, maar het was hem gelukt. Het gro-

te stuk metaal was van het meisje af.

Onderzoekend keek Mirko naar de rest van wat er nog op Dana lag 

en tot zijn grote vreugde zag hij dat haar bovenlichaam nagenoeg be-

vrijd was. Sterker nog, als ze nu zou proberen om op te staan zou dit 

waarschijnlijk lukken. Blijkbaar had ze dat zelf ook door, want hij zag 

dat ze ondanks zijn waarschuwing begon te bewegen.

‘Wacht.’ Mirko deed een stap in haar richting en maakte een 

stopbeweging met zijn hand. Ondanks het slechte licht en de res-

tanten puin die nog op haar lagen zag hij zo op het blote oog geen 

ernstige verwondingen. De pijn in zijn rug en schouders negerend 

boog hij voorover en begon in een rap tempo de rest van de troep 

weg te halen. 

‘Heb je ergens pijn?’ vroeg hij, terwijl hij dingen naar achteren 

gooide. ‘Kun je normaal ademhalen?’ Nog meer brokstukken verdwe-

nen ergens in het duister achter hem. ‘Ben je misselijk?’ Maar op elke 

vraag die hij stelde kwam een geruststellend antwoord. 

‘Oké. Alles is weg. Probeer maar eens langzaam overeind te komen. 

En kijk uit voor je linkerschouder.’ Hij had haar schouder tijdens 

het puinvrij maken van haar bovenlichaam nog eens vluchtig beke-

ken. Zijn eerste inschatting leek juist. Die was uit de kom. De vreem-

de hangende stand kwam hem bekend voor. In Amsterdam had hij 

rugby gespeeld en de afgelopen jaren had hij maar liefst vier keer zijn 

schouder uit de kom gehad. Om nog maar niet te spreken over enkele 

van zijn vingers. Pijnlijk, maar vele malen beter dan breken. Hoewel 
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hij nu al wist dat het meisje dat langzaam overeind kwam daar straks 

vast anders over zou denken.

Toen ze zat hurkte hij naast haar. ‘Hoe voel je je?’ Hij zou beter 

moeten weten, maar op de een of andere manier was hij bezorgd. 

Ondanks al het vuil in haar gezicht kon hij zien dat ze er bleek uitzag. 

In het minst erge geval was het van de schrik en de pijn in haar hoofd 

en arm. Een stuk erger zou het zijn als haar lichaam in shock zou ra-

ken en in het allerergste geval kon er sprake zijn van een interne bloe-

ding. Aan dat doemscenario probeerde hij maar niet te denken. 

‘Het gaat wel. Een beetje duizelig. Pijn…’ 

Mirko voelde hoe zijn hart harder begon te bonken. Ook kwam er 

een vreemd gevoel over hem. Een schurende kramp, diep van binnen 

in zijn buik. 

Schuld, fluisterde de stem diep van binnen. 

‘Waar heb je pijn?’ Hij probeerde zijn stem zo rustig mogelijk te la-

ten klinken. Paniek kon fataal zijn, had hij van zijn vader geleerd. Als 

je in paniek raakt werken je hersenen niet meer goed. En als iemand 

het wist was het zijn pa wel. Die man kon totaal emotieloos de meest 

vreselijke dingen doorstaan. ‘Een chirurgenafwijking’ noemde zijn 

moeder het vroeger weleens gekscherend. Zijn vader opereerde liever 

tien uur achter elkaar dan dat hij twee uur polidienst moest draaien. 

Zelfs vorig jaar had hij zijn pa niet zien huilen, boos worden of wat 

dan ook. Mirko kon er niks van begrijpen. Chirurg of niet.

‘Mijn hoofd en mijn schouder. Vooral mijn schouder.’ Ze haalde 

haar neus op en begon te hoesten. 

Hij greep naar het flesje water. ‘Hier. Neem maar een paar slokken. 

Niet te veel. Ik weet niet hoelang we ermee moeten doen.’ 
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‘Dank je…’ Dana aarzelde even, alsof ze hem iets wilde vragen 

maar het niet echt durfde. 

Dat verbaasde hem. Ze leek hem niet echt een verlegen type. 

Dana bleef hem aankijken en plotseling begreep hij het. Ze wist 

zijn naam niet! En hoewel Mirko ergens wel wist dat hij haar dat 

niet kon kwalijk nemen irriteerde het hem toch. Hij was zich er 

opnieuw van bewust hoe onzichtbaar hij voor de rest van de school 

was.

‘Mirko… ik heet Mirko.’ Het klonk onaardiger dan de bedoeling was. 

‘Sorry.’ Ze nam een slok. ‘Ik heb je weleens zien zitten in de kan-

tine, maar ik was vergeten hoe je heette.’ Bijna beschaamd reikte ze 

hem het flesje weer aan. 

Even aarzelde hij, maar toen nam-ie ook een slok. Het was niet het 

moment om moeilijk te doen over het delen van hetzelfde flesje water 

met een totale vreemde. 

‘Luister. Je schouder is uit de kom. Ik ga hem terugzetten en ja, dat 

doet zeer, maar daarna is de ergste pijn voorbij.’ Mirko keek even om 

zich heen. De rook was dikker geworden en ook was de temperatuur 

een stuk omhoog gegaan. Ze waren al veel te veel tijd verloren.

‘Hoe weet je dat allemaal?’ Dana keek omhoog. 

Vragend keek hij haar aan. ‘Wat bedoel je?’

‘Nou, hoe weet je zoveel medische dingen?’ Ze hoestte opnieuw. ‘Je 

lijkt er veel vanaf te weten, ook toen ik nog onder al dat puin lag.’ 

Mirko haalde zijn schouders op. ‘Mijn vader is arts in een universi-

tair ziekenhuis en ik heb op rugby gezeten.’

Dat laatste moest vast raar hebben geklonken, want ze trok haar 

wenkbrauwen op. ‘Rugby?’
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Mirko lachte. Hij kon haar verbazing wel begrijpen. ‘Ja, ik heb jaren 

op rugby gezeten en ben aardig wat keren geblesseerd geraakt.’ Het 

klonk dramatischer dan het was, maar Dana knikte begrijpend.

‘Oké. Ik weet dat je net overeind bent gekomen, maar ik vrees dat 

je toch weer even moet gaan liggen.’ Mirko zag de twijfel in haar ogen 

verschijnen. ‘Luister, ik weet wat ik doe en ik wil je niet ongerust ma-

ken, maar we hebben haast. Ik denk niet dat we nog heel lang veilig 

zijn…’ Hij aarzelde even voor hij verder sprak. ‘De rook lijkt dikker te 

worden, en de hitte erger. We moeten snel een uitgang zien te vinden 

als we dit willen overleven.’ 

Dana leek iets te willen zeggen, maar bedacht zich en ging voor-

zichtig weer op de grond liggen. Ze vond het eigenlijk wel prettig dat 

er iemand was die wist wat er moest gebeuren en haar vertelde wat ze 

moest doen. 

Mirko liep achter haar hoofd langs en hurkte aan haar linkerkant 

neer. Hoewel hij wist hoe hij de schouder weer in de kom moest plaat-

sen, vond hij het toch spannend om het zelf te moeten doen. Een beet-

je nerveus pakte hij haar pols. Reflexmatig hield Dana haar adem in.

‘Probeer rustig te blijven ademen. Ik ga je arm eerst in een hoek van 

negentig graden omhoog leggen. Dat is gevoelig, maar noodzakelijk.’ 

Mirko keek Dana even aan en richtte zich toen op haar arm. Zodra hij 

deze omhoog bewoog, schoot er een scherpe pijn door Dana’s schou-

der. Ze beet op haar onderlip, en kon het niet helpen dat de tranen in 

haar ogen sprongen.

‘Rustig ademhalen, je doet het hartstikke goed.’ Mirko had bewon-

dering voor het meisje dat naast hem op de grond lag. Hij had flin-

ke jongens zien krijsen zodra de medische verzorger ook maar in de 
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richting van hun schouder had gekeken. 

‘Oké. Het ergste heb je gehad.’ Hij probeerde zo geruststellend mo-

gelijk naar haar te lachen. 

Je weet hoe belachelijk het is dat je dit allemaal doet, hè? schoot er 

door zijn hoofd.

‘Nu ga ik je arm langzaam omhoog bewegen en trek deze tegelij-

kertijd heel voorzichtig naar buiten toe. Ik doe het heel voorzichtig. 

Als het goed is, popt je schouder dan vanzelf weer in de kom.’ 

Mirko keek haar opnieuw even aan. ‘Ben je er klaar voor?’ 

Dana knikte dapper.

‘Daar gaan we.’ 


