


37

OBSTAKELS
Dana

‘Au!’ De scherpe pijn die ik voel terwijl mijn schouder een raar 

soort krakend geluid maakt, verdwijnt net zo snel als-ie was 

opgekomen. 

‘Klaar.’ Triomfantelijk kijkt Mirko me aan. ‘Viel mee toch?’ 

Grijnzend duwt hij zichzelf met twee handen omhoog. 

‘Ja, geen centje pijn,’ mompel ik en voorzichtig beweeg ik mijn arm. 

Hij voelt gevoelig, slap. Alsof alle kracht eruit is verdwenen, maar de 

ergste pijn is weg.

‘Je schouder zal nog wel een tijdje gevoelig blijven en normaal ge-

sproken zou het goed zijn om je arm een paar dagen in een mitella te 

dragen. Zeker omdat dit de eerste keer is.’ 

Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. De jongen wiens naam ik in-

middels weet, praat alsof we ergens op een sportveld staan in plaats 

van, ja, wat eigenlijk? 

‘Wat is er gebeurd?’ Verbijsterd kijk ik om me heen. Het begint nu 

pas allemaal tot me door te dringen. Alles is onherkenbaar. Alsof 

er een bom is ontploft. Plotseling denk ik aan het nieuws van de 
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laatste tijd. De ene na de andere terroristische aanslag. Niet alleen in 

Syrië, Irak of Afghanistan, maar ook veel dichterbij. Parijs, Brussel, 

Londen… 

‘Denk je dat er een bom is ontploft?’ Ik durf de woorden terroristi-

sche aanslag niet uit te spreken en kijk nogmaals om me heen. Alsof 

ik tussen de resten van auto’s en stenen het antwoord kan vinden. Het 

is duidelijk dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden. Ik zie voorna-

melijk puin en een stuk verderop zie ik een vrachtwagen die schuin 

over de weg ligt. Maar ik zie geen mensen. Geen bussen. Waar is ie-

dereen?

‘Ik weet het niet. Het kan ook een ongeluk zijn geweest.’ Mirko 

haalt zijn schouders op. ‘We moeten proberen een uitweg te vinden…’ 

Hij blijft even stil. ‘… voordat alles nog erger wordt.’ 

Zijn woorden dringen langzaam tot me door. Erger? Kan het dan 

nog erger?

‘En de anderen? Er moeten toch nog meer overlevenden zijn?’ 

Beelden van Jessica flitsen door mijn hoofd. Ik kan mijn vriendin niet 

zomaar achterlaten. Stel dat ze nog leeft. Dat kan toch niet anders? Ze 

moet nog in leven zijn. 

Kleine kans. Heb je de ravage gezien? 

‘Voor ik jou vond heb ik geprobeerd om de anderen te vinden. 

Maar ik liep tegen een versperring op. Een stukje verderop. Een 

vrachtwagen en een auto. Ik kon daarachter wel net een stukje van 

een van de bussen zien liggen.’ Mirko haalt zijn schouders op. Hij ziet 

er tamelijk hopeloos uit. Een stuk minder zelfverzekerd dan toen hij 

mijn schouder behandelde. ‘Het is me niet gelukt. De boel is compleet 

afgesloten. Onmogelijk om ook maar ergens een doorgang te vinden 
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of overheen te klimmen. De vrachtwagen en de auto die daar tegen-

aan is gebotst versperren de weg…’

‘Maar dat betekent toch niet dat iedereen dood is?’ Mijn stem 

klinkt zwak, bijna paniekerig. Jessica kan toch niet dood zijn? En de 

anderen? Marciano, Curtis, Liesbeth, de leraren? Opeens erger ik me 

aan Mirko die daar maar een beetje staat te staan en zo rustig doet.

‘We moeten het nog een keer proberen.’ Zonder een spier te ver-

trekken kijk ik hem aan. ‘Nou, kom op. We verdoen hier alleen maar 

onze tijd.’ Ik draai me om en doe een paar passen richting de vracht-

wagen. Dan draai ik me om. Mirko staat nog steeds op de plek waar ik 

eerder op de grond lag. 

‘Kom dan,’ zeg ik nog een keer. ‘We moeten ze helpen.’ 

‘Het is onmogelijk, Dana. Ik heb alles al geprobeerd. We moeten 

zorgen dat we hier wegkomen. Merk je dan niet dat er steeds meer 

rook komt? Er staan dingen in de brand. De enige kans die we hebben 

is de andere kant op. En laten we eerlijk zijn, dat ziet er ook niet goed 

uit.’ 

Zijn gezicht staat boos. Er is niets meer te zien van zijn eerdere 

vriendelijkheid. 

‘Mijn vrienden zitten in die bussen. Net als de rest van de leerlin-

gen en leraren. Jessica, mijn beste vriendin, misschien heeft ze hulp 

nodig. Ik ga niet weg zonder het zelf te hebben geprobeerd.’ Boos kijk 

ik terug. 

‘Het zijn niet mijn vrienden…’ 

Verbijsterd kijk ik Mirko aan. What the f… Even weet ik niet wat 

ik moet zeggen, maar dan draai ik me om richting de vrachtwagen, 

waarvan nu alleen nog maar een waas te zien is. 
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‘ROT DAN MAAR LEKKER OP,’ roep ik naar achteren. ‘Nu snap 

ik waarom jij geen vrienden hebt!’ En ondanks de pijn in mijn li-

chaam en linkerarm probeer ik zo snel mogelijk richting de vracht-

wagen te lopen. Als die loser niet mee wil helpen, prima. Dan doe 

ik het toch zelf. Ik heb hem niet nodig. Ik heb niemand nodig. Bijna 

struikel ik over een losse autodeur. Ik kan er nog maar net overheen 

springen. De klap die ik met mijn lichaam opvang als ik op de grond 

terechtkom dreunt door tot in mijn schouder en mijn hoofd. Ik zou 

een moord doen voor een paar pijnstillers, maar ik verbijt de pijn en 

loop door. Er is geen tijd meer te verliezen. 

Ik heb het gevoel alsof het dagen geleden is dat ik samen met Jessica 

grapjes aan het maken was op het schoolplein, maar waarschijnlijk 

zijn er sindsdien niet meer dan een paar uur verstreken. Ik denk terug 

aan het rare voorgevoel dat ik vanmorgen had toen ik Jessica van een 

afstandje zag. Het idee dat ze knipperde: ze was er wel, ze was er niet, 

wel, niet, wel, niet. 

Het voelt onwerkelijk, alsof het allemaal niet echt gebeurt en ik zo 

gewoon wakker word, maar de stank van verbrand rubber, de rook en 

de pijn in mijn schouder, hoofd en de rest van mijn lichaam vertellen 

een ander verhaal. Dit is echt en dit gebeurt nu. 

Hoe dichter ik bij de vrachtwagen kom, hoe dikker de rook lijkt te 

worden. Als ik ademhaal heb ik het gevoel dat ik stik en voel ik de hit-

te branden in mijn borstkas. Met mijn rechterarm voor mijn mond 

probeer ik door te lopen. Ik kan nog maar een klein stukje om me 

heen kijken. De rook maakt het onmogelijk om meer te zien. De hitte 

wordt erger. Het brandt op mijn huid. 

Niet opgeven. Concentreer je. 
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Maar het is lastig om de rook en hitte te negeren. En nog veel lasti-

ger om de impuls om om te keren te onderdrukken. 

Als ik vlak bij de vrachtwagen ben zie ik pas de enorme chaos. Het 

is een wirwar van metaal. Wat van de vrachtwagen is en wat niet, is 

niet duidelijk. Vlak voor me staat een kleine personenauto in een 

vreemde omhelzing met de vrachtauto. Het metaal gaat bijna natuur-

lijk in elkaar over en voor zover ik kan zien is er geen enkele ruim-

te waar ik me doorheen kan wurmen. De rook hangt er gedrapeerd 

omheen. In de auto zie ik een schaduw. Er zit iemand! Mijn hart slaat 

over. Het is een schrikreactie, maar bijna direct realiseer ik me dat de 

bestuurder dood is of in elk geval zwaargewond. Gezien de staat van 

de auto ga ik uit van optie één en hoewel ik het eigenlijk zou moeten 

checken besluit ik dat ik geen tijd heb. 

Lafaard. Je durft het gewoon niet. 

Ergens weet ik dat mijn onderbewuste gelijk heeft, maar dan denk 

ik weer aan Jessica. Als het moet durf ik alles, maar dan wel voor mijn 

beste vriendin. Zij gaat voor. 

Voorzichtig schuifel ik naar de andere kant van de vrachtwagenca-

bine. De rook en de hitte zijn hier nog erger. Misschien had Mirko ge-

lijk. Misschien heeft dit geen zin en moet ik teruggaan. Was hij maar 

hier. Om te zeggen wat ik moet doen. 

Hou op. Hij is hier niet. En je hebt hem ook niet nodig. 

Ik roep mezelf tot de orde. Ik heb hem inderdaad niet nodig. Het 

enige wat ik nodig heb is doorzettingsvermogen. 

En zuurstof. 

Aan het eerste ontbreekt het me niet. Het tweede is echter een an-

der verhaal.
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Het gebrek aan zuurstof maakt het steeds lastiger om vooruit te ko-

men. Met mijn rechterhand vooruit probeer ik op de tast verder te lo-

pen. De vrachtwagen die ik eerder nog redelijk goed kon onderschei-

den en die zich vlak naast me bevindt, lijkt te zijn opgegaan in een 

dikke, grijze mist. Ik ben zo dichtbij, ik moet het redden. Er moet een 

doorgang zijn. Dat kan niet anders.

Ondanks de zwarte vlekken voor mijn ogen loop ik door. Die vlek-

ken zijn normaal, ik loop tenslotte in het duister. Dat de vlekken 

steeds groter lijken te worden is ook normaal. Ik probeer te voelen 

met mijn hand, contact te maken met de vrachtwagen. De rook is in-

middels zo dik dat ik niks meer kan zien en mijn ogen tranen pijnlijk. 

Mijn hand raakt een stuk metaal aan. Het voelt gloeiend heet en ge-

schrokken trek ik mijn verbrande vingers terug en deins ik achteruit. 

Mijn schouder protesteert, maar het donker in mijn hoofd beschermt 

me tegen de pijn. Het is net een dikke, donzen deken. Beschermend, 

warm en veilig. 

Het kan nooit meer ver zijn. Er moet nu vast ergens een opening 

te vinden zijn. Ik weet het zeker en omdat ik weet dat ik dichtbij ben 

besluit ik dat ik even mag gaan zitten. Het is oké om uit te rusten. 

Uitrusten is goed. 

Zonder verder na te denken zak ik op de grond die net als de rest 

van de omgeving nauwelijks te zien is. De grond lijkt ook een grote 

zwarte vlek. Ik begin te lachen. 

Hoe noem je allemaal zwarte vlekken bij elkaar? 

De stem in mijn hoofd klinkt vrolijk. 

‘Een ramp,’ fluister ik. Ik ben te moe om te lachen. En dat is ook 

oké. 
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SCHULD
Mirko

‘V erdomme.’ Mirko kon er niet bij dat Dana zo ongelooflijk stom 

kon zijn. Proberen om bij de bussen te komen, terwijl hij toch 

meer dan duidelijk was geweest over dat dat een hopeloze ac-

tie was. Misschien moest hij haar gewoon maar laten gaan. Wat kon 

ze hem eigenlijk schelen? Zeker na die laatste opmerking. Ze was niks 

anders dan de rest. Hoezo heb ik geen vrienden? Wat weet zij er eigen-

lijk van? En waarom zou ik iets moeten geven om haar vrienden en de 

rest van die achterlijke lui? Ze zaten dan misschien bij hem op school, 

maar geen van hen had zich ooit in hem geïnteresseerd. En de leraren 

waren net zo erg. Waarom zou hij enige moeite doen om ze te helpen? 

Om te kijken of je via die route een uitweg kon vinden. 

Dat was waar. Het leek de kortste route. Maar het was niet de enige 

reden. Er was nog een andere reden, een die hij zelfs tegenover zich-

zelf niet wilde toegeven.

Eigenlijk begreep hij nog steeds niet dat juist hij het had overleefd 

en uit zijn bus was geslingerd. Als enige misschien wel. Het was het 

toppunt van ironie. 
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Maar hij was niet de enige. Dana had het ook overleefd. Het was 

makkelijker geweest als hij wel de enige was. Dan had hij gewoon er-

gens kunnen gaan zitten. 

Twijfelend bleef Mirko staan. Hij kon Dana nog maar nauwelijks 

zien. De rook leek haar langzaam te verzwelgen.

‘Dana. Stop! Het is te gevaarlijk!’ Hij probeerde zo hard mogelijk 

te schreeuwen, maar zijn stem reikte niet ver genoeg. En precies op 

dat moment verdween ze helemaal in de rook. ‘Shit.’ Hij twijfelde niet 

langer en liep zo snel mogelijk in dezelfde richting als naar de plek 

waar hij Dana had zien verdwijnen. Hij had de stem in zijn hoofd niet 

nodig om te weten dat hij een idioot was. Deze hele reddingsactie 

sloeg helemaal nergens op. Net als zijn eerdere hulp trouwens. Ik had 

haar gewoon moet laten liggen. Zeker nu ze had besloten tot deze zelf-

moordactie. 

Alsof ik zoveel beter ben… 

In eerste instantie had hij willen doorlopen toen hij Dana op de 

grond zag liggen. Hij had een plek willen zoeken waar hij kon gaan 

zitten en afwachten. Op de dood of iets anders. Het was hem om het 

even. ‘Waarom heb je dat dan niet gedaan, sukkel,’ mompelde hij. 

Maar hij wist precies waarom. Dana was het misschien vergeten, net 

zoals ze zijn naam was vergeten, maar hij niet. Hij herinnerde het zich 

nog heel goed. 

Een voor een pakte Mirko zijn boeken en schriften van de straat. 

Sommige lagen half open. De pagina’s dubbelgevouwen. Sommige 

duidelijk beschadigd. Met de groeten van Lars, Amir en natuur-

lijk Jason: zijn nieuwe klasgenoten. Yippie-ya-yee. Wie had ooit 
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gezegd dat een nieuwe school leuk was? 

Het trio had hem opgewacht in het park. Het was drie tegen een, 

maar hij wist dat hij ze aankon. Ze waren niet alleen een jaar jon-

ger dan hij en een halve kop kleiner, maar jaren van rugby spelen 

hadden hem sterk en behendig genoeg gemaakt om korte metten 

met hen te maken. Toch had hij niets gedaan. Diep van binnen 

geloofde hij dat dit zijn straf was voor alles wat er het afgelopen 

jaar was gebeurd. Het had allemaal geleid tot deze situatie en dat 

maakte dit gedoe en al dit gepest ook zijn schuld. Als hij een jaar 

geleden niet zo eigenwijs was geweest… 

Zuchtend keek Mirko om zich heen. Verderop lagen nog meer boe-

ken en losse papieren. Ook lag de inhoud van zijn etui overal ver-

spreid en moest hij die spullen ook nog bij elkaar rapen. 

Hij had beter moeten weten en niet de kortste route door het park 

moeten nemen. Als hij over de Langedijk was gefietst dan was hij 

nu allang thuis geweest. In plaats van hier mijn spullen bij elkaar 

te rapen van straat, dacht hij boos. Maar natuurlijk was hij weer 

eigenwijs geweest. Daarom was dit ook zijn eigen schuld. 

Met een ruw gebaar pakte Mirko zijn rekenmachine van de grond. 

Hij was kapot. Jason had er met zijn voet op gestampt. Waarom 

niet? Dingen kapotmaken is immers hartstikke leuk. Vooral als 

het niet je eigen spullen zijn. Boos stopte hij het ding in zijn tas.

‘Hé, zal ik je even helpen?’ 

Fronsend keek Mirko op. Een meisje met lang, donkerbruin haar 

stapte zonder op antwoord te wachten van haar fiets, zette hem op 

de standaard en begon de papieren en spullen van de grond te rapen. 

‘Wat is er gebeurd?’ Ze overhandigde hem een stapeltje papieren, 
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een vulpen en een passer. Mirko keek naar beneden, zodat hij 

haar niet aan hoefde te kijken. Hij was zo verrast dat hij even niet 

wist wat hij moest antwoorden. Het meisje kwam hem bekend 

voor, maar daar was ook alles mee gezegd.

Ze liep naar de andere kant van het fietspad waar nog wat andere 

spullen lagen. Stiekem keek hij wat ze deed. 

‘Nou? Ben je je tong verloren?’ Ze moest lachen en bukte om een 

opengeslagen schrift op te rapen.

‘Ik heb mijn tas laten vallen. Beetje stom. Ik lette niet goed op. 

Eigen schuld.’ Hij wilde niet vertellen dat hij zich door een paar 

pestkoppen van school had laten kleineren. Het was ook zijn eigen 

schuld geweest, dus in principe had hij niet echt gelogen.

Het meisje keek hem even aan, maar hij draaide zich snel om en 

pakte iets van de grond. ‘Schuld? Dat maakt het wel heel erg. Ik 

zou het eerder een ongelukje noemen.’ Ze liep opnieuw op hem af 

en gaf hem zijn laatste spullen.

‘Dank je. En geloof me, het was wel mijn schuld. Ik had echt beter 

moeten opletten.’ Ik stopte snel de spullen in mijn tas en deed hem 

vervolgens dicht. Het meisje was ondertussen weer naar haar fiets 

gelopen en opgestapt. Hij voelde dat ze naar hem keek.

‘Soms hebben we een reden nodig als de situatie totaal onredelijk 

is. Jezelf de schuld geven is zo’n reden.’ Daarna reed ze weg.

De herinnering aan die eerste ontmoeting in het park stond in zijn ge-

heugen gegrift. Dat hij nu juist haar hier aantrof tussen het puin was 

een vreemd toeval. 

Hij was misschien dom om haar niet gewoon achter te laten, maar 
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hij wist dat ze het anders niet zou overleven. Hij was er niet eens van 

overtuigd dat ze het nu zou overleven. 

‘Kut…’ Hij struikelde over iets en viel hard voorover. Vloekend 

kroop hij overeind, maar hij kon nauwelijks op zijn been staan. Er was 

iets mis met zijn knie. Hinkend vervolgde hij zijn weg. 

Mirko probeerde zich zo snel mogelijk voort te bewegen, maar de 

pijn in zijn knie maakte het nog lastiger dan het al was. Overal lagen 

grote stukken puin die hij probeerde te ontwijken zodat hij niet nog 

een keer zou vallen. Ondertussen schoten beelden van die dag in het 

park aan het begin van het schooljaar door zijn hoofd. 

Bijna struikelde hij opnieuw, maar hij kon zich nog net herstellen. 

Mirko dacht opnieuw aan wat Dana die dag in het park had gezegd. 

Hij had er vaak aan teruggedacht. Soms hebben we een reden nodig als 

de situatie totaal onredelijk is. Jezelf de schuld geven is zo’n reden. Is 

dat wat hij deed? Een reden zoeken voor een onredelijke situatie. En 

dan had hij het niet over het gedoe in het park. 

Mirko begon te hoesten. De rook was nu zo dik dat hij nauwelijks 

nog iets kon zien. Hoe moest hij Dana op deze manier in godsnaam 

vinden? Zijn ogen begonnen te branden. 

‘Dana! Waar ben je?’ Hij voelde zich duizelig. Dat kwam door het 

zuurstofgebrek. Zijn hersenen kregen niet genoeg zuurstof. Als hij 

haar niet snel zou vinden, dan zou hij moeten omkeren. Anders zou 

hij zijn bewustzijn verliezen. 

‘Dan…’ Mirko wilde haar opnieuw roepen, maar de rook maakte 

het onmogelijk. Een nieuwe hoestbui overviel hem en deze keer was 

het zo erg dat hij ervan moest overgeven. Met de rug van zijn hand 

veegde hij zijn mond af. Daarna trok hij zijn T-shirt omhoog en hield 
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deze voor zijn gezicht. Omdat hij niets meer kon zien probeerde hij zo 

voorzichtig mogelijk verder te schuifelen. Telkens voelde hij met zijn 

voet of er iets in de weg lag, pas daarna zette hij hem neer.

‘Dit is gekkenwerk.’ Mirko wist dat hij moest omkeren. Terwijl hij 

een halve draai maakte, liet hij zijn rechtervoet vlak boven de grond 

zweven. ‘Au.’ Zijn voet was ergens tegenaan gebotst en de plotselin-

ge weerstand schoot pijnlijk door naar zijn knie. Mirko voelde zich 

steeds duizeliger en wist dat hij nog maar weinig tijd had. Hij trok zijn 

been iets terug zodat hij de draai kon maken zonder zich opnieuw te 

stoten. Moest hij nu naar rechts of naar links? Hij probeerde zo op-

pervlakkig mogelijk adem te halen en zo snel mogelijk te handelen. 

Maar de hitte vertraagde hem. Dat hier iets stond te gebeuren was ze-

ker. Dat dit nog niet was gebeurd, puur geluk. 

Mirko stak zijn handen vooruit en deed een pas naar voren. 

Opnieuw stootte hij ergens tegenaan. Hij wilde eromheen lo-

pen, maar realiseerde zich opeens dat hij iets zachts had gevoeld. 

Voorzichtig boog hij voorover en voelde met zijn handen. Eerst was 

er niets, maar toen voelde hij iets. Het was een lichaam. Laat het haar 

alsjeblieft zijn. En vervolgens: Laat haar nog leven. 

Mirko trok aan het lichaam. Het gaf totaal niet mee. Maar toen hij 

het hoofd aanraakte voelde hij de lange haren. Ze was het. Een gevoel 

van opluchting schoot door hem heen, maar dit duurde niet lang. Ze 

moesten hier onmiddellijk weg. Nog een moment langer en geen van 

tweeën zou het na kunnen vertellen.

‘Dana, kom.’ Hij tikte haar in haar gezicht. Er kwam geen reactie. 

Mirko wist dat er niets anders op zat dan Dana op te tillen en in vei-

ligheid te brengen. Knie of geen knie. 


