Word jij het covermodel
van 2016?
Win je foto op de voorkant van
Mels volgende boek!
In samenwerking met modellenbureau Echtemensen.com
Wil jij in de voetsporen treden van Eline van der Schaar
(covermodel van Verstrikt), Daphne Roos (Klem), Sammy
de Leede (Wreed), Zara Baelde (Shock en Kil) en Annefleur
Olthoff (Schuld)? Dan is dit je kans. Mel is samen met modellenbureau Echtemensen.com op zoek naar een covermodel
voor haar volgende boek.
Stel je voor: jouw gezicht op de voorkant van duizenden
boeken. Je wint een professionele fotoshoot en je mooiste
foto komt op de voorkant van Mels nieuwe boek, dat in 2016
verschijnt. Daarnaast word je ingeschreven bij modellenbureau Echtemensen.com en krijg je een heuse portfolioshoot aangeboden.
Kijk voor meer info op www.melwallisdevries.nl en maak een
vliegende start met je modellencarrière!
Deze actie loopt tot en met 31 december 2015.
Wist je dat… de titel Schuld door meer dan duizend
jongeren is verkozen tot beste titel? Wil jij ook meedenken
over Mels boeken, volg Mel dan op Instagram,
Facebook of Twitter.
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Z

e is dood. Geen twijfel mogelijk. Haar grote blauwe
ogen staren me verbijsterd aan, alsof ze het zelf ook niet
kan geloven. Het spijt me echt dat dit zo moest lopen, denk
ik, en ik ga op haar bureaustoel zitten.
Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar dat doe ik niet. Ik
vouw het papiertje dubbel en stop het in mijn broekzak.
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Leila was de zon kwijt. We zijn intens verdrietig,
maar het troost ons dat ze haar rust
heeft gevonden.

Leila Louise Westerhof
16 juni 1998 – 11 november 2014

Sabine en Christiaan Westerhof-van der Laan
Michael
De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag
15 november om 14.00 uur op De Nieuwe Ooster in
Amsterdam. Aansluitend begeleiden we Leila naar
haar plekje op de begraafplaats. Na de begrafenis
is er gelegenheid tot condoleren.
Liever geen zwarte kleding.
Correspondentieadres:
Linnaeushof 98
1098 KT Amsterdam
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D

aar zitten ze dan. Leila’s hockeyteam, een paar klasgenoten, familie. Sommigen omhelzen elkaar of houden
elkaars hand vast. Als ik het goed zie, huilen ze allemaal.
Het lijkt de cast van Goede Tijden, Slechte Tijden wel. Misselijk
word ik ervan.
Mijn blik gaat naar Leila’s kist voor in de aula. Ik fantaseer hoe ze erin ligt, met haar volle roze lippen, sproetjes en
goudblonde haren. Ze is zo mooi, zelfs nu ze dood is…
Twee dagen geleden stond haar rouwadvertentie in de
krant. Hoe kun je de waarheid zo verdraaien? Ik heb een
aansteker onder de krant gehouden en gekeken hoe het papier vlam vatte.
De begrafenisondernemer kondigt de volgende spreker aan: een oom. Ik kijk verdrietig. Mijn ogen zijn dik van
het slaapgebrek en mijn handen trillen. Het ziet er allemaal
heel geloofwaardig uit. Maar wat ik eigenlijk voel is woede.
Leila’s dood was geen zelfmoord. Het was moord. Waarom
begrijpt niemand dat?
‘Luister naar mij!’ zou ik willen roepen. ‘Ik weet wat er
echt is gebeurd!’ Maar ik doe het niet. Ik maak me zo klein
en onopvallend mogelijk en zorg ervoor dat niemand me
ziet.
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‘Ja hallo, iedereen weet dat Leila zich vorige week dinsdag
aan een balk in haar kamer heeft opgehangen. En dat haar
broer haar ’s middags heeft gevonden.’
Joel zit omgedraaid op zijn stoel en kijkt Sven met een
spottende blik aan. Het is maandagochtend, kwart over
acht, en nog nooit zo stil geweest in onze klas.
‘Maar niemand weet hoe ze het heeft gedaan,’ antwoordt Sven, schijnbaar onaangedaan door Joels toon. ‘Er
stond geen stoel of tafel onder die balk. Heb je daar wel eens
over nagedacht?’
Joel zwijgt een paar seconden en haalt dan zijn schouders op. ‘Misschien is ze naar die balk gevlogen? Who cares.’
Een paar leerlingen grinniken, alsof dat een leuke grap
is. Leila die kon vliegen voordat ze zichzelf ophing, hilarisch. Het zoveelste gerucht dat nergens op slaat. De roddelmachine draait al een week op volle toeren. Volgens sommigen heeft ze haar nek gebroken en was ze in één klap dood.
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Maar ik heb ook gehoord dat ze heel langzaam is gestikt en
nog om hulp heeft geroepen omdat ze spijt kreeg.
‘Weet je hoe ze haar los hebben gekregen?’ zegt Sven.‘Ze
hebben het touw doormidden moeten...’
Ik wil de rest niet horen en draai me om naar Britt. ‘Ken
jij eigenlijk mensen die zaterdag naar Leila’s begrafenis zijn
geweest?’ vraag ik.
‘Neuh, niet echt,’ zegt Britt. ‘Ik heb gehoord dat er een
paar meiden uit haar hockeyteam zijn gegaan. Maar verder
weet ik niemand.’
‘Ze speelde in Meisjes A6 toch?’
‘Ja, maar ik –’
‘Sst, ze komt eraan,’ hoor ik iemand sissen.
Britts mond klapt dicht. We kijken allebei naar de deur
van het lokaal. In de deuropening staat mevrouw Kramer.
Ze laat haar ogen door de klas glijden. Bij Leila’s lege stoel
blijft haar blik steken.
Ik kan horen hoe iedereen zijn adem inhoudt. Mevrouw
Kramer knikt naar Leila’s stoel en loopt dan naar haar eigen
tafel, alsof ze er niet meer over wil praten.
Hoe anders was dat vorige week. Toen werd er in alle
lessen aandacht aan Leila’s zelfmoord besteed. De docenten
zeiden dat we er altijd over konden praten. Dat we Leila
nooit mochten vergeten. Er was ook een speciale gedenkhoek in de aula ingericht. Met foto’s van Leila en een boek
waarin je een berichtje kon achterlaten. Toen ik er donderdag in keek, was het nog bijna leeg. Ik probeerde iets persoonlijks te bedenken. Maar ik kon me niks herinneren wat
we ooit samen hadden gedaan. Ik kon me niet eens herinneren wanneer ik haar voor het laatst had gezien. Rust
zacht, heb ik uiteindelijk maar in het boek geschreven.
Vanochtend was het hoekje in de aula opgeruimd.
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‘Is dat mens gek geworden?’ Britt stoot me aan.
‘Hè, hoezo?’
‘Kijk dan wat ze doet!’
Ik zie hoe mevrouw Kramer een stapel lege velletjes uitdeelt. Shit, een so. Dat is ook een manier om iedereen zijn
mond te laten houden.
‘O nee,’ mompel ik terug. ‘Heb jij die sommen gemaakt?’
‘Wat denk je?’
‘Stilte!’ blaft mevrouw Kramer. ‘Wie praat, krijgt sowieso
een onvoldoende.’
‘Ik haat dat mens,’ sist Britt zacht.
‘En die regel geldt ook voor jullie, dames,’ zegt mevrouw
Kramer tegen ons. ‘Laatste waarschuwing.’
Ze laat een leeg blaadje op mijn tafeltje vallen. Ik staar
ernaar totdat het wit pijn doet aan mijn ogen.
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‘Wat een fuckdag.’ Britt gaat onder het afdakje van de zijingang staan en schudt haar rode krullen naar achteren.
‘Twee so’s, echt belachelijk. Ik ga een klacht indienen bij de
rector wegens mishandeling.’
‘Moet je doen,’ grijns ik, en ik roer twee zakjes suiker
door mijn thee. ‘Vraag hem dan meteen of we de laatste
twee uur vrij mogen hebben.’
‘Haha, jij bent grappig,’ zegt Britt, maar ze kijkt chagrijnig.
‘Hallo daar.’ Milou komt bij ons staan, diep weggedoken
in de kraag van haar jas.
‘Hallo terug,’ zegt Britt. ‘Je bent laat. Waar kom jij vandaan?’
Milou zucht. ‘Van het scheikundelokaal. We hadden een
practicum titreren.’
‘Titreren?’ echoot Britt.‘Dat klinkt als een dodelijke ziekte.’
‘Doe niet zo dom. Met titreren druppel je langzaam een
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vloeistof in een andere vloeistof. Of is dat te moeilijk voor
je?’
‘Ja.’ Britt grijnst en stoot me aan. ‘Ik dacht dat wij zielig
waren. Maar het kan dus altijd nog erger.’
‘Wat is er dan gebeurd?’ vraagt Milou.
‘We hadden eerst een so van Kramer,’ snuift Britt. ‘En
daarna eentje van Lubbers van geschiedenis.’
‘En, hoe is het gegaan?’
‘Slecht, I’m fucking dead. Die Kramer is een heks. Weet
je wat ze vroeg?’ Britt vertelt hoe de so’s gingen. Ze maakt
het veel grappiger dan het was, waardoor Milou en ik het
uitproesten.
‘Zo,’ eindigt Britt droogjes, ‘dat was weer een dag uit het
geweldige leven van Britt Hooft Graafland, die nu voor twee
vakken een vette onvoldoende staat. Iemand anders nog
iets leuks te melden?’
‘Ik hoop dat het niet besmettelijk is. Straks krijg ik ook
een so voor natuurkunde,’ lacht Milou.
Tot de derde zat Milou bij ons in de klas, maar ze heeft
een ander profiel gekozen. Gelukkig hockeyen we nog wel
in hetzelfde team.
‘Zijn jullie zaterdag trouwens naar de begrafenis van dat
meisje geweest?’ vraagt ze opeens. ‘Hoe heette ze ook al
weer… Leila! Jullie hadden toch een paar vakken met haar?’
‘Yep, ze heette Leila. Maar ik ben niet naar de begrafenis
geweest,’ zegt Britt. ‘En Kate ook niet.’ Het klinkt koud en
ongeïnteresseerd.
‘We hadden bijna geen contact met Leila,’ voeg ik er snel
aan toe.
‘Ik zou ook niet gegaan zijn als ik jullie was. Ze zag er altijd zo vreemd uit.’ Milou haalt haar schouders op, alsof alles
daarmee is afgedaan. ‘Iets heel anders…’ Haar stem daalt.
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‘Hebben jullie zin om vrijdag mee te gaan naar de secret
birthday party van Maddy? Ze wordt zeventien en haar ouders zijn op vakantie.’
‘De Maddy die bij jou in de klas zit?’ vraagt Britt. ‘Met dat
bruine haar en die Vespa?’
‘Ja, die,’ knikt Milou.
Britt begint te glimlachen. ‘Count me in! I love birthday
parties. Ga jij ook mee, Kate?’
‘Prima,’ zeg ik schouderophalend. ‘Ik heb toch niks anders te doen.’
‘Gezelli, dan geef ik aan Maddy door dat ik twee vriendinnen meeneem,’ zegt Milou. ‘Hoe laat zullen we afspreken? Halfnegen bij mij?’
‘Okidoki,’ zegt Britt. ‘Wie komen er nog meer?’
Ik luister naar de lange lijst namen die Milou opsomt.
Vanuit mijn ooghoek zie ik hoe een brugklasser de trap van
het bordes af loopt, richting het fietsenhok. Zijn rugtas is zo
groot dat hij van achteren lijkt op een wandelende tas met
voetjes. Zielig, schiet door mijn hoofd. Meestal nemen brugklassers de hoofdingang. De ongeschreven regel is dat de zijingang voor de bovenbouw is. Zou hij dat nog niet weten?
De brugklasser passeert een groepje jongens uit 5 havo.
In het midden van het groepje staat Max de Bruin, de grootste eikel van het Spinoza Lyceum.
Max begint te grinniken als hij de brugklasser ziet. ‘Hé,’
roept hij. ‘Hé tas, waar ga je met die jongen naartoe?’
De brugklasser kijkt verschrikt op, en loopt dan snel met
gebogen hoofd verder.
Maar Max is blijkbaar niet van plan om hem te laten
gaan. ‘Ho, ho, niet zo snel,’ roept hij. ‘Hoe heet je?’
‘Ik?’ De brugklasser blijft staan en kijkt angstig naar Max.
‘Ja, jij. Tegen wie zou ik het anders moeten hebben?’ Er is
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een treiterig toontje in Max’ stem geslopen.
‘Ik heet T-tom,’ stamelt de jongen.
‘Dom?’ buldert Max, zo hard dat iedereen buiten het kan
horen. ‘Zei je nou echt DOM?’
Milou en Britt hebben de brugklasser nu ook opgemerkt.
‘O nee, Max heeft weer een slachtoffer gevonden,’ kreunt
Milou. ‘Ze zouden die eikel moeten opsluiten voor de rest
van zijn leven.’
‘I-ik zei T-tom,’ stottert de brugklasser met een vuurrood
hoofd.
‘O?’ Max loopt een paar stappen naar voren. ‘Dus je wou
beweren dat ik het niet goed heb verstaan? Misschien heb
jij het wel niet goed gezegd.’
‘N-nee… ik… H-het…’ De jongen draait zich om.‘S-sorry.’
‘Je gaat toch niet weg?’ zegt Max op een veel te lieve
toon. ‘We hebben juist zo’n goed gesprek.’
Loop weg, denk ik. Alsjeblieft, loop weg. Maar de jongen
blijft als versteend staan.
Max slentert nog een paar passen naar voren, totdat hij
naast de brugklasser staat. ‘Leuke tas, Dom,’ zegt hij.
Het groepje achter Max gnuift.
‘Is-ie niet te zwaar voor je?’
De jongen schudt zijn hoofd. Ik zie dat er tranen in zijn
ogen staan.
‘Wil je niet even uitrusten van die zware tas op je rug?’
Nog voordat de brugklasser kan antwoorden, geeft Max
hem een harde zet tegen zijn schouder. De jongen wankelt
en valt met een smak achterover.
Ik hou mijn adem in. Dit loopt uit de hand.
‘Lig je lekker?’ Max loopt een rondje om Tom heen.‘Heeft
niemand je verteld dat deze uitgang verboden terrein is voor
jongetjes zoals jij?’ Hij geeft Tom een schop tegen zijn been.
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‘H-hou op,’ stamelt de jongen.
‘Aaaah gossie, doet het pijn? Ben je soms een meisje?’
Max trapt hem keihard in zijn kruis.
Tom rolt zich kreunend op.
‘Oeps, je bent toch een jongen,’ zegt Max. ‘Maar je gedraagt je wel als een meisje.’
Er wordt nog harder gelachen.
‘Zullen we dat puisterige rothoofd van je ook nog even
bijwerken?’ Max brengt zijn voet naar achteren.
Iedereen kijkt gebiologeerd toe, alsof het een leuke show is.
‘Een, twee,’ telt Max af. ‘Dr–’
‘Stop!’ roep ik.
Max’ voet blijft in de lucht hangen. Heel langzaam draait
hij zijn hoofd in mijn richting. ‘Ja? Wat is jouw probleem?’
snauwt hij.
Britt trekt aan mijn arm. ‘Bemoei je er niet mee, Kate,’
fluistert ze.
Ik negeer haar en ruk me los. ‘Laat die jongen met rust,’
roep ik.
Max’ mondhoeken krullen omhoog. ‘Hè, wat zeg je?’ Met
een treiterig gebaar brengt hij zijn voet weer naar achteren.
‘Ik hoor je niet.’
Er knapt iets in me. Zonder na te denken storm ik de
trap af. ‘Ik zei dat je die jongen met rust moet laten,’ bijt ik
Max toe.
‘En waarom dan wel?’ Zijn mondhoeken gaan nog verder omhoog, totdat hij breeduit grijnst. Hij lacht me gewoon
uit!
‘Wie is die trut?’ hoor ik een van Max’ vrienden achter
me vragen.
Ik haal diep adem. ‘Je moet hiermee stoppen omdat…
Omdat ik anders naar de rector loop.’
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Max’ ogen knijpen samen. ‘O, gaan we het zo spelen?’
zegt hij toonloos.
Er loopt een rilling over mijn rug. ‘Dat ligt aan jou,’ zeg ik
zo kalm mogelijk. ‘Het zou toch jammer zijn als je geschorst
werd in je eindexamenjaar.’
Het is doodstil om ons heen geworden. Ik zie hoe Max’
kaaklijn verstrakt, hoe hij zijn handen tot vuisten balt. Een
seconde ben ik bang dat hij me gaat slaan.
Maar dan sist hij: ‘Fuck off, domme bitch.’ Met grote stappen loopt hij weg, naar zijn vrienden.
Ze staren me allemaal aan alsof ik een insect ben dat
platgetrapt moet worden.
Snel wend ik mijn blik af, naar Tom. Zijn wangen zijn nat
van de tranen. ‘Gaat het?’ vraag ik, terwijl ik mijn hand naar
hem uitsteek.
‘J-ja,’ zegt Tom.
Voorzichtig trek ik hem overeind. ‘Ga maar snel naar
huis,’ zeg ik. ‘Voordat…’ Ik knik met mijn hoofd in de richting van het groepje achter me.
Tom begrijpt het en mompelt: ‘D-dankjewel.’ Half rennend gaat hij ervandoor.
Ik blijf staan totdat hij in het fietsenhok is verdwenen.
Met een vreemd, licht gevoel in mijn hoofd draai ik me om.
Alle ogen zijn op mij gericht.
Ik haal diep adem en begin te lopen. Het is heel raar,
maar ineens weet ik niet meer hoe ik de ene voet voor de
andere moet zetten. De afstand naar Britt en Milou lijkt eindeloos lang.
Moeizaam beklim ik de trap. Als ik boven ben, zegt Britt
fel: ‘Wil je soms dood? Dit was fucking zelfmoord.’ Ze schudt
haar hoofd, alsof ze echt denkt dat ik er binnenkort niet
meer zal zijn. ‘Die gast is gestoord.’
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Milou zegt niks en staart me alleen maar aan.
Mijn wangen worden gloeiend heet. ‘Wat had ik dan
moeten doen,’ zeg ik schor. ‘Niks?’
‘Ja,’ snauwt Britt.
Vanuit mijn ooghoek zie ik dat Max’ vrienden naar me
wijzen.
‘Het waait wel over,’ zegt Milou.
‘Daar zou ik niet al te veel op rekenen,’ sneert Britt. ‘Je
hebt hem goed voor lul gezet. Waarom doe je altijd dit soort
idiote dingen?’
Ik voel tranen in mijn ogen prikken.
‘Wat deed je de vorige keer ook al weer?’ gaat ze door.
‘O ja, toen ben je boos geworden op een jongen omdat hij
voordrong in de rij bij de Albert Heijn. Die gast heeft je bijna
op je bek geslagen. Ook zo handig, not.’
‘Hou op,’ zeg ik met een dikke stem. ‘Please.’
De bel gaat.
‘Je hebt mazzel,’ zegt Britt. ‘De pauze is afgelopen. We
hebben het er straks nog wel over.’
‘Britt!’ zegt Milou waarschuwend.
‘Oké, dan niet. Maar het blijft dom!’
Achter Britt en Milou aan loop ik naar de deur. Ik kijk
nog een keer achterom. Het plein is verlaten. Toch heb ik het
gevoel dat er iemand naar me kijkt.
Huiverend glip ik naar binnen.
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