
De volgende dag — in het tunneltje

'Alleen maar naar het andere eind lopen?' Didi Murat

wantrouwend aan. Ze moet t6ch dat tunneltje achter de
school door om thuis te komen. Wat is daar voor

aan? Toch wil hij dat ze dat doet om haar schoenal taug te

hijgen.

'Heen én terug.' Murat kijkt haar strak aan. Hij lacht

beetje, niet met zijn mond, maar ergens achter zijn ogen. Hj

heeft haar klem en hij geniet ervan.

Gisteren heeft ze niet mee mogen dansen. Lance zei dat

slordigheid en dansen niet samen gaan, dus dat het

haar bestwil was, anders zou ze het nooit leren. Ze een

stomp van Rachid, hij wilde dat ze Lance zou dat

haar schoenen niet gewoon kwijt waren. Maar dat heeft Didi

niet gedaan. Op dansles is ze iemand anders. Iemand die het

kan, iemand die meetelt. Ze hoeven daar niet te weten dat ze

op school gehakt van haar maken. Dan zouden ze met

ogen naar haar gaan kijken. Dus heeft ze samen met Rachid

tegen de muur zitten toeHjken hoe de anderen weer een

nieuw stukje leerden van de dans die ze instuderen.

Natuurlijk heeft ze goed opgelet en 's avonds thuis

geoefend. Het was t6ch niet gezellig. Jenelle is niet gekomen

en haar broers hadden al gegeten toen ze thuiskwam. Haar

vader zat in de woonkamer naar het nieuws te kijken, haar

moeder was moe en kon geen gedoe aan haar hoofd hebben,

Jamal zat te gamen op hun kamer en ze mocht van hem niet

'rondstampen'. Dus heeft Didi de passen beneden in het

halletje geoefend, wat best ging, maar toch iets treurigs had,

zo tussen de natte jassen.

Murat houdt de tas met haar schoenen pesterig omhoog.

'Wil je ze niet terug?'



Didi graait ernaar, maar hij trekt zijn arm natuurlijk terug

en ze kan er niet bij.

'Jawel. Dus ik hoef alleen maar heen en weer te lopen?

'Dat zeg ik toch?

'En dan krijg ik mijn pata's terug?'

'Alsje goedje best doet.'

Oké dan.' Didi begint te lopen, op haar hoede. Ze kijkt om

naar Murat, maar die blijft bij het begin van het tunneltje

wachten en doet niks. Als ze bijna aan de andere kant is,

weifelt Didi. Wat als zijn vrienden haar nu aan de andere kant

opwachten? Ze gaat steeds langzamer lopen. Ze kijkt weer

om naar Murat. Die staat als een donker silhouet in de ingang

van het tunneltje, zijn capuchon op, als een engerd in een

film Fietsers rijden in bochtjes om hem heen, hij doet geen

stap opzij.

'Tot het eind? roept Murat.

Zie je wel: het is een

Didi loopt precies tot aan het eind van het tunneltje,

draait zich dan om en begint terug te lopen. Veel sneller

dan op de heenweg. Ieder moment verwacht ze hollende

voetstappen achter zich te horen. En dan zit ze als een rat in

de val. De voorbijgangers gaan haar niet helpen. Dat zijn suffe

huisvrouwen in slaapzakjassen. Die worden al zenuwachtig

als ze een hoodie zien.

Maar er gebeurt niets. Didi komt ongedeerd aan bij Murat,

die breed staat te grijnzen en haar de tas toesteekt.

'Grote meid. Dat heb je met neushoorns, hè, die zijn

nergens bang voor.'

Dat doet haar nu even niets. Ze heeft haar schoenen terug !
En straks heeft ze weer dansles - hiphop vandaag.

'En wat zeg je dan?' vraagt Murat natuurlijk nog.
'Dank je wel!' Didi jubelt bijna. Hij mig haar vernederen

nu - ze heeft haar schoenen terug. Het lijkt wel of de wereld
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opeens weer begint met draaien. Ze ziet kinderen spelen

op het schoolplein, hoort een hond blaffen in het park

aan de andere kant, en ze is zich opeens bewust van het

verkeerslawaai boven haar hoofd, het tedong, tedong van

autobanden op de betonnen platen van het viaduct. Alles in

orde nu. Zonder angst loopt ze opnieuw door het tunneltje.

Murat had zeker een goede bui vandaag. Als ze omkijkt, is hij

verdwenen. Doei, denkt ze.

Haar telefoon bromt, ze heeft een berichtje. Ze kijkt wie

het is. Papa, zegt het scherm. Hij wil natuurlijk weten waar ze

blijft. Dit is al de tweede keer dat hij appt. Maar ze hoeft niet

te antwoorden, ze is zé thuis.

En dan versperren opeens twee jongens de doorgang. Ze

herkent Aryan en die andere knul van gisteren.

'Surprise!' roept Aryan. Hij lacht alsof hij echt een leuke

verrassing voor haar heeft. Didi kijkt over haar schouder.

Daar staat Murat weer, vierkant op de weg. De twee jongens

voor haar komen langzaam op haar af. Elkaar duwend en

lachend, alsof ze niks lelijks van plan zijn. Goed, dan is de

keus makkelijk. Didi zet het op een lopen, ze rent tussen die

twee door, het hengsel van de tas twee keer om haar hand

gewikkeld.

Dan wordt haar ene voet onder haar weggeschopt. Ze

valt voorover op haar gezicht, haar voorhoofd en haar neus

beginnen meteen te schrijnen en ze proeft bloed, van haar lip.

Haar hand lijkt wel van haar pols gerukt, zo'n pijn doet het,

maar hij zit er nog aan. Alleen de tas is weg. En de jongens

rennen ervandoor, door de bosjes over het pad naar de brug.

Tranen van woede springen in haar ogen. Toch nog haar

schoenen kwijt.

Maar nu laat ze het er niet bij zitten! Ze bloedt aan alle

kanten, zonder dat ze het weet is ze ook gaan huilen, maar

dat houdt haar niet tegen. Misschien dat die voorbijgangers
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wakker worden als ze dat bloed zien. Iemand kan haar toch

wel helpen ?

Ze rent niet de jongens achterna, maar ze loopt de andere

kant op, naar Murat. Want ze weet dat Aryan en die andere

gast zich vroeg of laat bij hem moeten melden. Zij zitten

net zo goed onder de plak. Murat is een kop groter, hij heeft

broers - Murat flikje geen kunstjes.

'00000, daar komt ze!' roept Murat zogenaamd bang.

'Hellep, ik word aangevallen door een neushoorn!' Hij staat

zich rot te lachen.

Didi is bijna aan het eind van het tunneltje als ze nog

meer gelach hoort. Het komt van om de hoek. Daar heb je

die twee andere rotzakken al! Ze moeten verderop door het

fietstunneltje zijn gerend.

'Kom op, man, laat dat wijf! We hebben die gympen toch,'

hoort ze. Maar Murat heeft er nog niet genoeg van, hij moet

nog even kijken hoe ze daar staat, terwijl bloed vermengd met

snot op haar witte polo druipt. Hij schudt van het lachen, en

zo te zien is dat echt.

Didi kijkt terug. Een paar seconden houdt ze dat vol, dan

draait ze zich om en sjokt naar huis.

Oké, dit mag haar moeder dus niet weten. Ze moet haar

shirt beneden meteen uitspoelen, voordat iemand het bloed

ziet. En een pleister op haar voorhoofd plakken, doen alsof ze

een puistje heeft. Haar moeder heeft het al moeilijk genoeg.

Ze moest vandaag in bed blijven, zo'n pijn had ze. Didi wil het

niet nog erger maken.

Die mooie pata's... Ze heeft moeten beloven er zuinig op

te zijn, want ze waren eigenlijk te duur. Dansschoenen zijn

niet voor school, ze zijn extra. Haar ouders willen graag dat

ze danst, ze weten hoe fijn ze het vindt. Maar duur is duur.

Ze steekt de sleutel in het slot. En botst in het halletje tegen

Dino op, die net zijn jas uittrekt.
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'Wat is er met jou?!'

'Als je niks tegen mama zegt,' snuft Didi. Opeens is ze weer

in tranen.

'Nee hè, is het weer zover? Weer die kaulo Murat?'

'Nee,' zegt Didi. 'Gewoon gevallen.'

'Jamal!' roept Dino naar boven. Hij trekt zijn jas weer aan.

'Dit moet stoppen, hoor.'

Didi schudt haar hoofd. Als ze toegeeft, komen haar ouders

aan de weet dat ze haar schoenen kwijt is.

Jamal komt de trap af. 'Ik zou maar gauw naar boven gaan,'

zegt hij tegen Didi. 'Er komt stoom uit papa's oren. Waarom

meldde je je niet? Je weet hoe hlJ IS.

O ja, dat berichtje, ze heeft niet geantwoord. Haar vader

is snel ongerust. Maar je kunt niet appen als je plat op straat

ligt. Ze is zo snel ze kon naar huis gekomen.

Op de onderste tree blijft Jamal staan, met een blik op haar

gezicht. 'Oei. Wie heeft dat gedaan?'

'Niemand,' zegt Didi. Het is beter als haar broers niet gaan

afrekenen met Murat. Dat moet zij bezuren, morgenochtend

op school.

'Kom op.' Dino gooit Jamal zijn schoenen toe. 'Het is die

Murat. Die eikel blijft bij zijn tante, ik weet waar ze woont.

We gaan hem een lesje leren.'

Jamal gaat op de onderste tree zitten en begint zijn veters

uit de knoop te halen. Didi bijt op haar lip, maar houdt daar

gauw mee op, want het doet pijn. Hoe kan ze haar broers

tegenhouden? Zo te zien hebben ze zin in een vechtpartijtje.

'Hoeft niet,' zegt ze. 'Ik heb Cecil al geappt. Die gaat het

regelen met die jongen.'

'Murat, zo heet die mocro toch?'

Didi schudt haar hoofd. Ze kijkt naar de vloer, want Jamal

ziet het altijd als iemand liegt.

'Hij is het niet. Het was een ander. Niet van onze school, ik
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ken hem niet.' Ze denkt sterk aan de vreemde jongen, dan is

het geen echte leugen. In ieder geval heeft Jamal niets door.

'Oké dan,' zegt hij en hij trapt zijn schoenen weer uit.

'Dus Cecil gaat het regelen?' vraagt Dino. Hij ziet er
teleurgesteld uit. Dino houdt van actie.

'Zeg ik toch. Cecil gaat het regelen.'

Dat zou Cecil ook doen — als hij het wist. Maar Didi is niet

van plan hem lastig te vallen. Cecil is met andere dingen
bezig. Belangrijke dingen.

'Is Cecil al terug dan? Ik heb hem nog niet gezien.'

'Niet jokken, Di,' zegt Jamal.

'Als hij terugkomt,' zegt Didi. 'Ik heb hem geappt. Laat
Cecil maar, die jongens kijken tegen hem op.'

'Maar je weet niet eens hoe die swa heet.'

'Dat zoekt Cecil wel uit,' zegt Didi. Haar grote broer kan
alles, is haar ervaring. Hij is bijna 21, een man al. Zelfs hun

vader vraagt soms raad aan Cecil. En hun moeder vertrouwt

blindelings op hem.

Dino geeft Jamal een duw tegen zijn schouder.

'Kom op man, daar gaan we niet op wachten, hoor. We
pakken die gast.'

'Niet doen,' smeekt Didi. 'Dat maakt het alleen maar erger.'

Maar Jamal is alweer bezig zijn veters vast te maken.
Zonder naar haar gesputter te luisteren, gaan de jongens de

straat op. 'Niet tegen papa en mama zeggen.'

Dat is Didi ook zeker niet van plan. Ze poetst zich schoon

in de badkamer en als ze bovenkomt, maakt ze meteen haar

excuses.

'Sorry papa, ik had mijn telefoon nog op stil staan. Er was

niets aan de hand, ik ben even met Khadisha blijven kletsen

op het schoolplein.'

Haar vader gromt. 'Voortaan even laten weten. Ik wil wel

weten waar je uithangt. Je hoort zulke gekke dingen.'
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Haar moeder ligt niet meer in bed gelukkig. Ze zit op de

bank met één been op de zitting. 'Help je me met koken? Het

vlees ligt al klaar, maar ik moest even gaan zitten, sorry. We

eten bbr.'

Bruine bonen met rijst, lekker. Didi loopt de keuken in

om de afwasmachine leeg te ruimen en het zoutvlees uit te

koken.

'Hoe was het op school vandaag?' vraagt haar moeder luid.

'O, goed, hoor,' zegt Didi.

'Geen problemen?'

'Nee, hoor.'

Haar moeder zou het zich veel te erg aantrekken als ze zou

horen wat er is gebeurd. Beter van niet; misschien lukt het

Dino en Jamal haar schoenen terug te krijgen.

Als Didi een halfuur later buiten een sirene hoort, schrikt

ze. Is het politie? Ze denkt meteen aan haar broers. Ze zijn

toch niet te ver gegaan? Misschien is er iemand gewond

geraakt. Ze stuurt Jamal een berichtje, meestal antwoordt hij

meteen.

'Sorry, we kunnen ze niet vinden,' antwoordt hij. 'Volgende

keer beter.'

Didi is opgelucht en teleurgesteld tegelijk.

Maar even later appt Dino.

Xom naar het tunneltje. We hebben er twee maar ze

ontkennen. Kom zeggen of ze het zijn.'

Didi's keel begint te kloppen. Moet zij nu de daders

aanwijzen? Dan is ze de rest van het schooljaar de Sjaak. Aan

de andere kant: Dino en Jamal zijn met zijn tweeën sterk

genoeg. En ze heeft haar dansschoenen nodig. Dus ze moet

wel gaan.

In het tunneltje vindt ze alleen haar broers.

'Waar bleef je nou? We moesten ze laten gaan,' zegt Jamal.

'Maar we hebben ze gevolgd. Het is toch die kleine van
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klopt dat? En twe ander<l, ze staan te

het schoolplein- We gaan er één die

gijzelaar.'

'Het is geen film,' zegt Didi- Maar ze beeft te zacht

haar broers slaan er geen acht op.

'Die ene zei dat hij jouw schxn had,' zegt Jamal. Hij

naar haar voeten. toch? Je hebt ze aan'

'Mijn dansschoen,' zegt Didi. 'Niet tegen papa en

zeggen.'

'Duh.' Dino klikt haar tx. 'Dat trekt mama niet'

Enals ze eenaanval krijgt, denktDidi, is

aanvallen horen bij de ziekte, maar ze kunnen beel

zijn en Didi is altijd bang dat haar moeder

doet ze zo veel mogelijk in huis. Haar mxder mag niet meez

werken, maar ze is toch gauw mx. En vermxidheid

de kans op een crisis groter.

'We gaan,' zegt Dino. 'Maar jij laat je niet zien, eke HN

gewoon de wacht achter de Als iemand kezzt,

stuur je me een berichtje. En als het misgaat, niet buis

rennen. Wij lossen het wel op.'

Het is een plan van niks. Maar het geeft Didi een

gevoel dat haar broers haar willen helpen.

'Het is een tas van de Jumbo,' zegt ze. 'Waar mijn patis

zitten. Die wil ik terug. De rest boeit niet.'

'Ze hebbenje geslagen,' zegt Dim 'Dat moeten

Hij klinkt nog steeds als een bendelid uit een tiltt'« Xt is

gewoon een avontuur voor hem. Jamal kijkt exen easerast

haar kant op. Maar hij zegt niets; Jamal kan niet

Misschien omdat hij een kwekeling is. Oek al is met het',

opgegroeid, eigenlijk is Jamal een neef, ofeen achtettteei

moeder is overleden en zijn vader is terug naat

Jamal beschouwt Didi's ouders als zijn ouders, en voer

is hij gewoon een broer. Meer dan dat: na Cecil houdt te het

meest van hem. Jamal kan luisteren.



'Laat toch,' zegt Didi tegen Dino. 'Ik ben gewoon gevallen.

Alleen mijn schoenen terug. Alsjeblieft.'

'Niks ervan,' zegt Dino. 'Het is oorlog.'
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