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'Goed,' zei Arthur op gedempte toon. Het was een week later,

toen Maarten na de laatste les achter zijn klasgenoten aan de

trap afging en Arthur naast hem opdook. 'Kom maar mee. Je

mag achterop.'

'Ik zie je in het fietsenhok.'

'Het fietsenhok?'

'Ga maar vast. Ik kom zo.' Arthur draaide zich om — 'Ik ben

iets vergeten' - en haastte zich met grote stappen de trap

weer op.

Fietsenhok? Samen? Was dit een grap? Daar zeker fijn wach-

ten, met het risico de Beer tegen het lijf te lopen. Hij moest ge-

woon naar huis toe, dacht hij, terwijl hij ongemakkelijk rond-
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jcs door de hal bleef lopen, Wat wilde Arthur nou? Hij spiedde

om zich hccn. De laatste leerlingen kwamen de trappen afen

verlieten dc school. Hun stemmen weerkaatsten door de hal.

De Beer ofecn van zijn maatjes was er gelukkig niet bij.

Had Arthur besloten niet meer laf te willen zijn? Maarten

kon het niet geloven.

'Niet meegaan met Arthur,' fluisterde een jachtige stem.

Maarten draaide zich opzij. Gerben liep voorbij alsof hij

niets had gezegd. Maarten begreep er niets van. Hij moest

naar huis, dacht hij opnieuw toen Arthur er net weer aan-

kwam.

'O,' zei Arthur. Hij had een nerveuze trek om zijn mond. 'Je

bent er nog.'

Arthur was natuurlijk bang om met hem gezien te worden,

maar deze keer zou hij het niet verpesten. 'Ik ga alvast. Ik zie

je onderweg.'
'Nee,' zei Arthur, plotseling zelfverzekerder 'Loop maar

met me mee.'

Arthurs arm schuurde langs de zijne. In een impuls sloeg

Maarten een arm om Arthurs schouder, maar die duwde zijn

arm weg.

'Waarom dit?' vroeg Maarten.

'Dit. Achter op de fiets.'
'Gewoon.'

Het was niet gewoon. Arthur keek hem niet aan en zei
geen woord. Was het de onwennigheid? Zou straks, uit het
zicht van de school, alles weer normaal zijn?

Ze liepen langs de zijkant van de school in de richting van
de stenen toegangspoort naar het fietsenhok, waar Maarten
nooit kwam. Hij kon nu nog rechtdoor; hij kon zeggen dat hij
Arthur wel ergens op de Zijlvest zou zien. Maar Arthur sloeg
links af, en omdat Maarten wilde dat Arthur weer zijn vriend
was, liep hij mee.

Ze gingen de luwte van het fietsenhok in. Het was er don-
ker. Schemerig. Het duurde even voor zijn ogen gewend wa-
ren.
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Arthur liep verder het fietsenhok in en Maarten volgde.
Een seconde later hoorde hij in de verte gedempte stemmen.

Hij ontwaarde een silhouet. Een fors postuur- De Beer? Hij
verstijfde en bleef staan, naast Arthur. Hij rook de geur van

het natgeregende hout van het fietsenhok en de walm van
sigaretten, en voelde het zweet onder zijn armen terwijl de
groep jongens dichterbij kwam. De Beer- Gerben Een paar
anderen. Hij draaide zijn hoofd opzij, maar Arthur was al niet

meer naast hem. Die stond een meter of drie achter hem,
zijn armen om zijn lichaam heen geslagen alsof hij het koud

had. Eén lange seconde keek hij in Arthurs opengesperde
ogen Toen draaide Arthur zich om en sloop ervandoor

Het was te laat om weg te rennen. Maarten hoorde de slof-
fende voetstappen van de jongens, zo zeker van hun prooi
dat ze geen enkele haast maakten. Hij keek opnieuw om en
zag dat Arthur aan het eind van het gangetje begon te hollen-

De Beer, Gerben en een jongen die hij niet kende, een klei-
ne met een rattenkop, stonden nu voor hem- Twee anderen
liepen om hem heen en grepen zijn armen van achteren
vast. Gerben bracht zijn hoofd met een ruk naar voren. 'Staar
me niet zo aan.'

Maarten zei niets. Zijn lichaam herinnerde zich de behan-
deling in de wc op school en zijn ademhaling versnelde- In
de verte stapten een paar jongens van hun fiets en bleven

'Geef die maar hier.' De Beer pakte zijn schooltas met twee
handen beet en zette hem zachtjes, voorzichtig bijna, op de
grond.

'Vandaag mag je kiezen, knul,' zei de Beer, zijn stem zacht
en agressief tegelijk. Hij veegde zweetdruppels van zijn voor-
hoofd en grijnsde een beetje. 'We zullen je leren dat mensen
altijd een keus hebben.'

Gerben verwijderde zich van hen. Hij ging aan de ziJXant
van het fietsenhok staan, kennel(jk op de uitkijk. De Beer
nam een trek van zijn peuk, bracht zijn gezicht vlak voor dat
van Maarten en blies de rook midden in zijn gezicht. 'Jouw
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keus van vandaag...' De Beer schoot de peuk tussen twcc vin,gers weg en begon traag als een bokser voor de wedstrijd metzijn rechtervuist in de palm van zijn andere hand tc slaan
'Jouw keus van vandaag,' herhaalde hij terwijl hij hem recht
in de ogen keek, 'is een heel leuke: klappen of kietclcn:

De Beer kneep zijn lippen samen en sloeg grijnzend met
meer kracht in de palm van zijn hand. 'Je hebt me best gc-
hoord.'

Maarten maakte een snuivend geluid.
Zeg het. Wat zal het zijn?'

"Iben Maarten geen antwoord gaf, bewoog de rattenkop
zijn arm naar achteren, ver naar achteren, en ramde hem in
zijn maag. Als een knipmes vouwde Maarten dubbel en hij
hapte naar adem. De twee jongens achter hem trokken hem
weer overeind.

'Klapjes?' vroeg de Been
'Nee,' hijgde hij.

'Nee? Wat dan wel?'
Dit gaat voorbij, zei Maarten in zichzelf Dit gaat voorbij.

Hij zweeg en kreeg opnieuw een stomp in zijn maag. Hij
werd misselijk.

'Wat wil je?' Er kroop ongeduld in de stem van de Been 'Wat
wil je, stumper?' De Beer bracht zijn gezicht naar voren. Op
honingzoete toon zei hij: 'Kieteltjes? Vraag er dan om.'

'Tben hij bleef zwijgen, bracht dc Beer zijn forse vuist vlak
voor zijn gezicht. Maarten zag de strakgespannen bleke huid
over de knokkels. 'Deze is voor je broer,' zei de Beer.

'Nee...'

Onverwacht schopte de Beer hem tegen zijn knie. Een
pijnscheut flitste door hem heen; hij wankelde en dreigde te
vallen, maar hij werd overeind gehouden.

'Kietelen...' fluisterde hij.
'Wat zegje?'
'Kietelen!

'Alsjeblieft?'
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Hij zweeg. Een van de jongens rukte zijn arm naar achte-

ren.

'Ik verstond het niet,' zei de Beer.

Alsjeblieft.'

Goeie keus, knul.' De Beer grijnsde. 'Je pa is op school ge-

weest en slaan mag niet meer.'

Opnieuw bracht de Beer een vuist vlak voor zijn ogen. 'De-

ze hou je te goed,' zei hij zacht. Hij zette zijn handen in zijn zij

en keek naar hem met neergetrokken mondhoeken. 'Jullie

hebben het gehoord. Hij vroeg erom.'

Een seconde later lag hij op de grond. Een jongen plaatste

zijn voet op zijn buik. Een ander hield zijn beide armen bo-

ven zijn hoofd vast. De rat sjorde zijn schoenen los. Hij hoor-

de ze tegen het ijzer van het fietsenrek vallen.

Gadverdamme,' zei de rat.

'NsB-lucht,' zei de Beer. 'Verraderslucht: Hij torende hoog

boven hem uit. 'Goed, laten we eindelijk eens beginnen.'

Godskolere, met m'n handen?'

'Heb je iets anders? Een mes?'

Maartens pullover werd en tegelijk

werd er onder zijn voeten gegraaid. Handen klauwden en

grepen, krioelden zonder ophouden. Als slangen in een klei-

ne kuil. Zijn spieren spanden zich, klaar om te rennen, te

vluchten. Maar het kon niet. Hij lachte. Hikte. Hijgde. Nee,

hij lachte niet. Diep uit zijn keel ontsnapten dierlijke gelui-

den die hij niet kende. Hij trok met zijn benen, met zijn ar-

men. Een jongen ging op zijn armen zitten. Een ander op zijn

bovenbenen.

'Hou op,' hoorde hij zichzelf smeken.

Zijn stem loste op in het niets.
Terwijl ze hem vast bleven houden, werd er van plek ge-

wisseld. De korte rust deed het trillen onder zijn huid niet
stoppen. De handen en vingers leken zich integendeel te ver-

meerderen.
In een flits zag hij een donkere overjas. Rossig krullend

haar 'Arthur!'
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nep een longen hem na, Er werd gelachen. Hij

se410k(e ntct zijn hoofd en zag alleen de klinkers, Er was geen

I lij werd op zijn buik gedraaid, Er werd aan zijn broek ge-

#jorcl,

'Ja, ja! Verder!'

'Niet zo schreeuwen,'

ll(j hoorde hun opgewonden stemmen. Iemand liet zich

op hem vallen en trok zijn broek verder omlaag,

Onverwachts verkrampten zijn spieren; ze trokken zich

samen tot z(jn onderlijf uit een keiharde pijnlijke knoedel

bestond. I let duurde even -- toen vloeide alle kracht uit hem

weg en verloor hij dc controle over zijn lichaam. Zijn armen

en benen voelden zacht als pap. Vanuit zijn kruis verspreidde

een plotselinge warmte zich naar zijn buik en bovenbenen.

De jongen op hem veerde omhoog. 'Hè?' Verbazing. Toen:

'Gadverdamme!'

'Ik weet het goed gemaakt,' zei de Beer. 'Keer hem om.'

Ze draaiden zijn armen en de rat duwde met zijn schoen

tegen zijn heup tot hij weer op zijn rug rolde.

TWee jongens hielden zijn armen vast. 'Kijk maar goed,

gore NsB'er.' De Beer knoopte zijn broek open. 'Zo ziet een

besneden pik eruit.'

Maarten kneep zijn ogen dicht voor hij de warme straal

over zijn buik en heupen voelde.

Opeens lieten ze hem los. Ze hielden hun mond en hieven

hun gezichten naar het gangetje naar de fietsenstalling. In de

plotselinge stilte hoorde hij Gerben roepen: 'Nee, niks aan de

hand, meneer!'
Maarten hield zijn ogen gesloten. Hij hoorde dat de Beer

aan zijn broek sjorde, het fietsenhok uit slofte en zijn stem

verhief. 'Dag, meneer Deelen! Wat zegt u? Nee... nee, een

lolletje. Ja, we wilden net gaan. Ja... U ook. Fijn weekend!'

Maarten hoorde de stem van de conciërge. Hij wist dat de

man niet zou komen, hoe hard hij ook zou roepen of schreeu-

wen.
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De voetstappen van de jongens verwijderden zich. Hij

sloeg zijn handen om zijn knieën en rolde zich op.


