
Op de envelop staat haar oude adres, in Leeuwar-
den. Waar ze al zowat een jaar niet meer woont. 
Haar vader heeft het doorgekrast en haar nieuwe 
adres eronder geschreven. Amina scheurt de enve-
lop open. Er zit alleen een foto in.

Niet zomaar een foto. Dé foto. Amina’s adem 
stokt. Ze kijkt nog eens in de envelop, voelt erin 
met haar vingers. Hij blijft leeg: geen brief, geen 
boodschap, niks. Iemand heeft hun foto gevon-
den! Maar wie? Ze houdt hem vlak voor haar ge-
zicht, knijpt haar ogen tot spleetjes.

Ze staan er allemaal op. Vijf paar glinsterende 
ogen, vijf lachende gezichten. Op de achtergrond 
de holle boom waar Tim een keer uit was geval-
len, hij brak zijn arm en moest in het gips. Toen 
dat eraf was, schilderde hij een groot kruis op de 
boom om zijn toekomstige zelf te waarschuwen: 
niet meer in klimmen.

Zelf staat ze in het midden, één arm voor zich 
uitgestrekt om de foto te maken. Haar vrije arm 
heeft ze om het meisje naast haar heen geslagen. 
Leila, haar beste vriendin.

Amina voelt een steek in haar maag. Het kan 
niet missen. Dit is de foto die ze samen hebben 
begraven. En die ze nooit meer op zouden graven. 
Ze laat zich op bed vallen en slaat haar handen 
voor haar gezicht. 

Ze staan met z’n vijven bij de holle boom: Tim, 
Wahid, Hawa, Leila en Amina zelf. Met vorken 
en lepels hebben ze een gat gegraven, midden in 
de boom, tussen de wortels. De geheime kist staat 
tussen hun voeten op de grond. Amina heeft een 
sneeuwbol in haar hand, ze schudt hem heen en 
weer. In de plastic bol dwarrelen witte vlokjes wild 
alle kanten op. De foto in het midden van de bol 
verdwijnt bijna uit zicht.

‘Laat ’s zien?’ Met ontzag kijkt Hawa naar de 
mini-sneeuwstorm in haar hand. 

‘Vind je hem mooi?’
‘Prachtig!’ Ze zucht ervan. ‘Ga je die in de 

kist doen?’
Amina knikt. ‘Dit is wat ik nooit wil vergeten. 

Jullie niet. Wij samen niet.’ Ze legt de bol voor-
zichtig in het kistje, naast de andere spullen.

Leila is als laatste aan de beurt. Ze haalt een 
hemelsblauw doosje uit haar zak, met glinsteren-
de stof bekleed.

‘Ook al zo mooi’, fluistert Hawa.
Leila glimlacht. ‘Sjiek hè? Van mijn vader ge-

weest.’ Ze klapt het open. Boven op een glanzend 
kussentje ligt een gelukspoppetje. ‘Die heeft al-
tijd boven mijn bed gehangen.’

Tim wijst. ‘En wat staat daar?’ In de deksel 
van het doosje staat een inscriptie.

Leila haalt haar schouders op. ‘Weet ik veel. 
Pa wil dat ik Arabisch ga leren, maar man. Echt 
geen zin in.’

‘Maar daar staat 2003.’
‘Ja, dat jaartal kan ik ook wel lezen, dat kan 

toch iedereen! Stomkop.’
‘Stomkop? Jij noemt mij een stomkop?’ Tim 

grijpt naar zijn hart en laat zich kreunend op de 
grond vallen, alsof hij ter plekke een hartaan-
val krijgt. ‘Ach en wee! In mij schuilt een groot 
denker, maar mijn vrienden noemen me stom! 
Liever werd ik doorboord door kogels dan te 
moeten leven met die vernedering. Vaarwel wre-
de wereld!’

Amina rolt met haar ogen. ‘Kun je even een 
eindje verderop doodgaan, Tim? Wij zijn hier 
met iets belangrijks bezig.’ Ze haalt vijf papieren 
poppetjes uit haar zak. ‘Deze wou ik er ook nog 
bij doen.’

Leila’s ogen worden groot. ‘Heb je die van de 
slinger gehaald?’

De slinger hangt bij hen in de klas, al zolang 
ze zich kunnen herinneren. Een enorme sliert 
poppetjes, elk met zijn eigen naam. Bij ieder 
kind dat nieuw in de klas komt, knipt de juf een 
poppetje uit en wordt de slinger weer een stukje 
langer.

Verontschuldigend haalt Amina haar schou-
ders op. ‘Ik vond dat het zo hoorde.’ Ze legt hun 
poppetjes in de kist en duwt de deksel stevig 
dicht. Zij en Tim hebben het kistje zelf getim-
merd in de houtwerkplaats. De deksel zit precies 
klem. Amina kruipt in de boom en laat de kist 
in het gat zakken. Daarna gooien ze er omste-
beurt handenvol aarde op, tot er niets meer is te 
zien.

Leila steekt twee vingers op en spuugt op de 
grond. ‘Deze schuilplaats is geheim. Wat in de 
kist zit ook. Onze geheimen liggen hier veilig, 
voor altijd. Nooit zal ik de kist weer opgraven of 
iemand erover vertellen. Dat beloof ik.’

Een voor een steken de anderen hun vingers 
op en zeggen haar bezwering na.

Tim sjouwt een enorme kei naar de boom en 
duwt hem door het gat naar binnen, boven op 
de aangestampte aarde. ‘Zo! Die komt er nooit 
meer uit.’ Hij haalt zijn neus op. ‘We were here.’

Verdwaasd staart Amina naar de foto in haar 
hand. Ze weet nog precies hoe ze de boven-
ste hoeken rond knipte, zodat hij goed in de 
sneeuwbol zou passen. De kist is opgegraven. 
Iemand heeft hem gevonden, opengemaakt, 
en alles eruit gehaald. Wie kan ervan geweten 
hebben? Is de holle boom omgehakt, hebben ze 
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hem uitgegraven en toen per ongeluk de kist ge-
vonden? Ze schudt haar hoofd. Natuurlijk niet. 
De kist is opgegraven door iemand die haar de 
foto heeft gestuurd. Iemand die haar kent dus. 
Ze duwt een vuist in haar maag, die weer begint 
weer te steken. Ze voelt zich misselijk. Het was 
een van hen. 

Het is avond, eindelijk stil in huis. Het 
eten stond te laat op tafel en dat was Amina’s 
schuld, had ze maar eerder boodschappen moe-
ten doen. Haar moeder draait vanavond een 
extra dienst in het ziekenhuis, en dus moest 
Amina haar broertjes en zusje naar bed brengen. 
Allemaal. Nu ligt ze afgepeigerd op bed en scrolt 
afwezig door de berichten in de klasse-app. 
Profielkeuze, alsof dat haar wat kan schelen. 
Na school wil ze naar de dansacademie, maar 
dat mag toch niet. Ze zucht. Zou Leila nog in 
haar telefoon zitten? In de zoekbalk tikt ze haar 
naam in, moeiteloos springen hun laatste ap-
pjes tevoorschijn. Al meer dan een jaar geleden, 
ziet Amina. In het begin zagen ze elkaar nog wel 
eens, en appten ze aan de lopende band. Dan 
had ze een dubbel lesuur niet op haar telefoon 
gekeken en had ze minstens dertig ongelezen 
berichten. Maar toen verhuisde Leila, en daarna 
weer, en daarna weer… Amina zou niet eens 
meer weten waar ze nu woont.

Amina legt haar telefoon naast het bed op 
de grond en draait zich om. Met wijdopen ogen 
staart ze naar de muur vlak voor haar gezicht. 
Iemand heeft de kist opgegraven. Maar wie?
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