
‘Ik ging net vet af bij wiskunde,’ zegt het meisje 
somber. ‘Ik snap helemaal niks van dat vak.’

Zoë kijkt opzij. Naast haar staat Renske, het 
meisje uit haar klas naast wie ze bijna was gaan 
zitten. Ze is een kop kleiner dan Zoë en heeft moeite 
om vooraan bij de balie te komen.

Het is pauze. Zoë heeft er al drie lesuren op 
zitten en met niemand een woord gewisseld. Zodra 
de bel ging, pakte ze iedere keer snel haar tas in en 
verliet als een van de eersten het lokaal. Aangezien 
ze er niets voor voelde om sneu in haar eentje voor 
het volgende lokaal te staan wachten, dook ze iedere 
keer de toiletten in om er op het laatste moment 
pas uit te komen. Maar nu staat Renske naast haar 
in de rij om iets te eten te kopen. Zoë neemt haar 
ongemerkt op. Renske glimlacht maar haar gezicht is 
betrokken. Ze heeft in het vorige uur, bij wiskunde, 
de beurt gekregen en het volledig verknald.

‘Wiskunde is een van mijn beste vakken,’ zegt 
Zoë. ‘Als je wilt kan ik je wel helpen.’

Fout! Niet te vriendelijk zijn en geen onnodige 
contacten leggen, had ze met zichzelf afgesproken. 
Gewoon naar school gaan om te leren, en dan weer 
naar huis. Dit is haar eerste pauze deze dag en ze 
breekt nu al met haar eigen regels. En tot overmaat 
van ramp staat ze nog op te scheppen ook.

Gelukkig vat Renske het zo niet op. Ze glimlacht 
dankbaar maar zegt dat Zoë zich beter de moeite 
kan besparen en dat het zonde van haar tijd zou zijn.

‘Oké.’ Zoë doet een stap naar voren zodat ze 
bij de balie staat. Ze wacht tot ze aan de beurt is 
en bestelt een broodje ham en een beker melk. 
Niet lang daarna wordt haar bestelling naar haar 
toe geschoven en staat ze er aarzelend mee in haar 
handen. Op Renske wachten of weglopen?

Ze kiest voor het laatste. Ze heeft er niets op 
tegen om in haar eentje te staan eten. Staan, want 
alle tafeltjes in de kantine zijn bezet.

Een aantal klasgenoten heeft er een tafel in beslag 
genomen, een ander groepje zit op de grond en 

ze spot ook een paar bekende gezichten in de hal. 
Tijmen is nergens te zien.

‘Kom, dan gaan we daar zitten.’ Renske duikt 
naast haar op, een broodje kroket en een blikje cola 
in haar handen, en knikt naar het groepje dat op de 
grond zit.

‘Nee, ik ga naar buiten.’ Zoë draait zich om 
en loopt de kantine uit. Ze voelt dat Renske haar 
verbaasd nakijkt en even voelt ze zich schuldig. 
Dan vermant ze zich, loopt de hal door en duwt de 
zware buitendeur naar het schoolplein open.

Op dat moment ziet ze haar. Evi. Ze staat 
met haar rug naar haar toe, maar ze herkent haar 
aan haar bruine paardenstaartje dat bij iedere 
hoofdbeweging op en neer danst. Ze vormt het 
middelpunt van een groepje waar ze met levendige 
gebaren iets staat te vertellen. Ze staat een heel 
eind verderop, maar Zoë kan haar hoge schaterlach 
duidelijk van alle andere stemmen onderscheiden.

Ook al staat ze buiten, er lijkt opeens maar 
heel weinig zuurstof in haar omgeving te zijn. Zoë 
staart naar het groepje, maar het beeld trilt voor 
haar ogen, als hitte boven het asfalt. Haar huid lijkt 
strakgetrokken te worden, haar armen en benen 
voelen slap aan en haar hart bonst als een vuist tegen 
haar ribbenkast.

Pas als het meisje zich omdraait, wordt de 
betovering verbroken en voelt Zoë zich beetje bij 
beetje weer tot zichzelf komen. Het is Evi niet. 
Natuurlijk is het Evi niet, hoe zou het Evi kunnen 
zijn?

Nog natrillend laat Zoë zich op de bagagedrager 
van een fiets zakken en neemt een hap van haar 
broodje ham. Ze moet iets eten voor ze flauwvalt. 
Die waanvoorstelling komt gewoon omdat ze 
vanochtend alleen een cracker heeft gegeten.

Terwijl ze eet kijkt ze met nietsziende ogen voor 
zich uit. Ze denkt aan Evi, aan haar oude leventje 
en aan wat hun overkomen is. Of eigenlijk denkt 
ze daar niet speciaal aan. Dat is niet nodig, want 

de beelden zitten altijd in haar hoofd. Het maakt 
niet uit hoeveel tijd er verstrijkt, haar geest spoelt 
razendsnel iedere dag, ieder uur, iedere minuut 
terug tot dat ene moment.

Uit haar ooghoeken slaat ze het meisje met 
de bruine paardenstaart gade. Ze heeft zich half 
omgedraaid zodat Zoë een deel van haar gezicht 
kan zien.

Ze merkt dat haar gestaar niet onopgemerkt 
blijft. Het meisje wordt aangestoten door haar 
vriendinnen, die beschuldigend in Zoë’s richting 
knikken. Zoë wendt haar gezicht af, maar het is al 
te laat. Het meisje komt met kordate pasjes op haar 
af, gevolgd door haar vriendinnen.

‘Hé!’ zegt ze.
Zoë kijkt onverschillig in de richting van het 

meisje. Ze heeft een lichtbruin leren jasje aan dat 
goed kleurt bij haar bruine haar. Ze draagt veel 
make-up, sieraden en ze geeft een stukje van haar 
blote buik prijs aan de koude buitenlucht.

Zoë kijkt het meisje onderzoekend aan. Van 
dichtbij is de gelijkenis minder groot, maar nog 
altijd treffend genoeg.

‘Waarom zit je de hele tijd naar me te kijken? 
Heb ik soms iets van je aan?’ informeert het meisje 
op hoge toon.

‘Nee, sorry hoor.’
‘Sorry? Wat heb ik daaraan? Kijk voortaan lekker 

voor je! Ik hou er niet van als mensen naar me 
staren.’

Zoë haalt haar schouders op. ‘Je lijkt op iemand 
die ik ken, dat is alles.’

‘Op wie dan?’
‘Op een vriendin van me.’
‘En wie is dat?’
‘Je kent haar toch niet,’ zegt Zoë.

‘Julia kent iedereen,’ zegt een van de 
vriendinnen.

‘Nou, háár niet,’ merkt Zoë op.
Het meisje knijpt haar ogen tot spleetjes. ‘Nou, 

zeg op. Wie is het?’
‘Een vriendin van me uit Gouda. Ik ben hier pas 

komen wonen,’ legt Zoë geduldig uit.
‘Een vriendin van jou? En daar lijk ik op?’ Julia’s 

stem klinkt spottend en haar vriendinnen beginnen 
te lachen.

Zoë kijkt haar onbewogen aan en wendt dan 
ongeïnteresseerd haar gezicht af.

‘Nee, bij nader inzien toch niet,’ zegt ze.

De rest van de dag heeft Zoë moeite om zich op de 
lessen te concentreren.

Behalve alle informatie die de leerkrachten 
opdreunen, voelt ze ook van alles in de klas hangen 
en dat leidt af. Zo aandachtig mogelijk schrijft ze de 
leerstof op het schoolbord over in haar schrift. Met 
ieder woord danst een ander woord ertussendoor.

Evi, Evi, Evi.
Als de leraar iets uitlegt, staart Zoë afwezig naar 

het schoolbord.
Ze kijkt zo lang naar het oppervlak dat het de 

hele klas lijkt te vullen. De woorden van de leraar 
vervormen tot een brij monotone klanken, als 
golven die breken op het strand. En in hetzelfde 
ritme komen de herinneringen.

Ze zitten altijd in een hoekje van haar geest 
verstopt, klaar om tevoorschijn te springen. Zoë 
weet dat ze zich moet verzetten, maar ze kan 
ze niet tegenhouden. Ze wordt onbarmhartig 
teruggesleurd naar die zonnige zaterdag in de lente 
van vorig jaar.
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