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HOOFDSTUK 3

Esra zette haar wekker zo laat mogelijk, zodat ze zich moest haasten om

nog op tijd te zijn. Saskia jaagde haar het appartement rond en in Esra's

hoofd bleef geen ruimte over voor gedachten die verder gingen dan de

keuze van haar broodbeleg. Een mager meisje dat Suzanne heette, kwam

onder geschiedenis naast Esra zitten. Ze zat niet bij haar in de mentor-

klas. Suzanne had een wenkbrauwpiercing, en door haar haren waren een

paar groene dreads gevlochten. 'Bevalt het je een beetje, hier op school?'

Esra was bang dat het een strikvraag was v— met die gymnasiasten

wist je het nooit maar omdat Suzanne haar aan zichzelf deed denken,

filterde ze het cynisme uit haar stem. 'Ik weet het nog niet echt. Het is

even wennen, ik ken eigenlijk nog niemand.'

Suzanne knikte. De zware zilveren armbanden om haar polsen rin-

kelden bij iedere beweging. 'Als je wilt, mag je wel bij ons komen zitten

in de pauze. Ik sta altijd bij Janna en Annefloor en zo.'

Esra had geen flauw idee wie dat allemaal waren, maar blijkbaar wil-
den ze haar adopteren. Ze probeerde dankbaar te kijken, 'Misschien doe
ik dat wel.'

'Leuk. Het is meestal best gezellig bij ons.' Suzanne glimlachte. 'We
zijn aangenaam gezelschap.'

Er viel even een stilte. Esra groef koortsachtig naar een gesprekson-
derwerp. Ze was vergeten hoe dat ook alweer moest: aardig doen tegen
nieuwe mensen. Gelukkig was Suzanne haar voor.

'Waarom ben je eigenlijk van het Wilhelmina afgegaan? Zijn jullie
verhuisd?'

Er waren zo veel dingen waar Esra het graag over had willen hebben:
boeken, muziek, volksdansen desnoods. Maar op deze vraag kon ze on-
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mogelijk antwoord geven. Haar gezicht verstrakte. Er stond opeens veel

spanning op haar voorhoofd.

'Ik denk dat ik toch liever alleen zit,' zei ze koeltjes. 'AI twijfel ik er

niet aan dat jullie ... aangenaam gezelschap zijn.'

Suzanne trok haar wenkbrauwen op. 'Ik bedoelde er niets mee.'

De rest van de geschiedenisles hield Esra haar ogen strak op het bord

gericht. Alle woorden die er in haar opkwamen, versperde ze de weg. Su-

zanne deed nog een paar pogingen om een gesprek te beginnen, maar

gaf het daarna op.

Esra hield van duidelijke grenzen, en die lagen bij het onderwerp dat

Suzanne had aangesneden. Niemand mocht iets te weten komen over

haar vertrek van het Wilhelmina, en Esra kon het niet opbrengen om er-

over te liegen. Ze was veel, maar laf was ze niet. Vermijden was de enige

optie die overbleef.

Tijdens de volgende les zat Esra weer alleen. Het maakte haar niet

uit, zo kon ze tenminste tekenen, zonder dat iemand haar lastigviel. Ze

vermoedde dat een paar leraren het verhaal kenden. Vooral dat mens dat

nu voor de klas stond, keek haar af en toe net iets te nieuwsgierig aan.

Esra beantwoordde haar blik met samengeknepen ogen. Kom maar op,

dacht ze, ik kan je heus wel aan. De lerares wendde haar gezicht snel af

en ging verder met haar uitleg.

Na het gedoe met Suzanne kwam er niemand meer naar haar toe. Ze

stapte zelf ook op niemand af. Dat zou een overgave betekenen. Ze wilde

zich blijven verzetten.

In de grote pauze liet ze zich door de stroom mensen meevoeren naar de

kantine. Die was ruim en licht, opgesierd door zuilen en glas-in-lood-

ramen. Ze kon zich voorstellen hoe rijke jongens hier vroeger aan de

lunch hadden gezeten, pratend over cricket en de beurskoersen. In die
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tijd stond het gebouw nog midden op een landgoed. Het werd omringd

door een enorm park met een waterpartij en een stuk bos. Een deel er-

van was nu nog in gebruik als stadspark, maar de meeste bomen waren

gekapt. Ze hadden plaats moeten maken voor woonwijken.

Esra pakte een roze koek van een schaal en sloot aan in de rij voor de

kassa. Het assortiment hier was even uitgebreid als overdreven. Je kon

kiezen uit allerlei driehoekige sandwiches en er waren vier verschillende

soepen verkrijgbaar, die je zelf in een kom mocht scheppen. Esra rolde

met haar ogen.

'Zeventig cent alsjeblieft,' zei de kantinejuffrouw. Ze keek met twee

kleine, scherpe oogjes over haar bril heen. Esra doorzocht haar broek-

zakken, maar ze kon geen kleingeld vinden. 'Sorry, wacht even.' Ze zette

haar rugzak op de balie en begon de ritsjes te openen. Ergens moest haar

portemonnee zich verstopt hebben. De mensen die achter haar in de rij

stonden, werden ongeduldig. Hun kroketten begonnen af te koelen, de

damp van hun soep loste op.

Esra vond haar portemonnee, maar liet hem weer uit haar handen

vallen toen ze een stomp in haar rug voelde. 'Schiet eens op, jij.

Ze draaide zich verontwaardigd om. Het was Thomas. Hij keek haar

met opgetrokken wenkbrauwen aan vanonder de grote klep van zijn pet.

'Hou je handen thuis,' snauwde ze.

'En anders? Ga je me doodbijten of wat? Volgens mij heb jij een paar

gevaarlijke hoektandjes.'

Om hen heen werd gegniffeld. Esra kneep haar ogen samen. Ze voelde

hoe de woede in haar opborrelde. Niet eens vanwege de stomp of zijn

flauwe opmerking, maar vanwege de arrogantie waarmee hij haar aan-

keek. 'Je moet gewoon van me afblijven.'

'Ik moet helemaal niets,' schamperde Thomas. Hij veegde een pluk

haar uit zijn gezicht. 'Jij hebt hier niets te vertellen.'
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Esra keek snel om zich heen mensen die erg hun best deden niets

te merken, grijnzende onderbouwers en een benauwd kijkende kanti-

nejuffrouw — en rechtte haar schouders. 'Hou jij je nou gewoon maar

lekker met je haar bezig, dan heb je het al druk genoeg.' Haar stem was

zachter geworden. Er viel een stilte. Het publiek ademde collectief in.

Thomas sperde zijn ogen wijd open. Hij pakte haar schouders vast.

'Luister eens even goed naar me

'Thomas, waar ben je?' riep een meisjesstem. Mensen achter in de rij

weken uiteen om iemand door te laten, iemand die blijkbaar in hoog

aanzien stond. Esra stopte bijna met ademhalen toen ze het meisje her-

kende.

Laurie wrong zich tussen Esra en Thomas in. Haar billen bewogen

heel even langs Esra's buik. Esra rilde. Laurie pakte Thomas' hand vast.

'Kom, we gaan naar buiten. Ze is het niet waard.'

Thomas reageerde op haar als een herdershond op het fluitje van zijn

baas. Hij liet zich door haar meevoeren, naar de klapdeuren, de gang in.

Esra bleef hen nakijken, terwijl ze een euro uit haar portemonnee haalde

en die in de hand van de kantinedame drukte.

Laurie keek nog een keer achterom. Esra ving haar blik op. Even pro-

beerde Esra zichzelf wijs te maken dat ze alleen maar zag wat ze wilde

zien, maar ze vergiste zich niet: Lauries ogen toonden een zacht mede-

lijden, vermengd met opluchting. Ze had minachtend moeten kijken,

triomfantelijk misschien. Er klopte niets van.

Esra kon die laatste blik niet van haar netvlies wissen, ook niet toen ze
tegen haar muurtje op haar roze koek knabbelde en naar de lichtblauwe
lucht staarde. Ze wist hoe het er voor de omstanders moest hebben uit-
gezien. Thomas en zij hadden ruzie gekregen, het was bijna uit de hand
gelopen, tot Laurie tussenbeide kwam. Ze wilde met Thomas een siga-
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retje gaan roken of zijn aantekeningen overschrijven, en dat vond ze be-

langrijker dan zijn aanvaring met Esra.

Maar Lauries ogen hadden daar niet bij gepast.

Esra knipperde een paar keer. Ze strooide de koekkruimels in een

halve cirkel om zich heen, als een magische kring die haar kon bescher-

men. Lauries vriendengroepje stond weer rond het bankje. Het rood-

harige meisje praatte met een knappe jongen in een baseballjack. Haar

gezicht stond weer precies hetzelfde als de dag ervoor, alsof het gemaakt

was van een koud soort steen.

Laurie had twee gezichten. Er liep een korte huivering over Esra's rug.

Zij zat nu pas anderhalve dag op het Spinoza, maar Laurie had voor haar

al twee keer haar masker afgezet. Gisteren in het lokaal van Kroons, en

daarnet in de kantine. Esra geloofde niet dat Laurie hetzelfde soort meisje

was als haar blonde spreekbeurtvriendin en Daniek. Ze was heel anders.

Die zekerheid zette zich met kleine weerhaakjes vast in Esra's hart.

Zodra ze besefte waar ze mee bezig was, voelde Esra zich kwetsbaar,

alsof haar jas en broek gesmolten waren en ze naakt tegen het muurtje

zat. Ze liet een meisje van het Spinoza binnen. Alsof ze ooit iemand als

Laurie echt zou leren kennen, alsof ze dat wilde.

Esra sloeg haar armen om haar knieën en blies een kruimel weg. Ze

zou zichzelf niet meer toestaan om over Laurie na te denken. Hoewel ze

haar tekeningen nooit weggooide, scheurde ze de schets van de haarlok

uit haar boek. Ze verfrommelde het papier en gooide de prop in de bos-

jes. Dat was genoeg bewijs.
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