
Het uur van de draak 

Schubben zijn ontzettend lastig: wat een priegelwerkje. Ik prik steeds gaatjes in mijn vinger met 

het gekke pennetje dat ik van oom Ben mag lenen. Het lijkt op iets wat de tandarts gebruikt, dus 

ik heb oom Ben er nog niet naar gevraagd. Misschien is het wel beter als ik niet weet waar het 

eigenlijk voor bedoeld is.  

Amy was ontzettend kwaad op oom Ben toen hij het me gaf. Maar hij kon haar geruststellen. Dat 

lukt hem meestal wel, maar in dit geval vertelde  hij haar dat het ding gloednieuw was en nog 

niet bij dode mensen in de buurt was geweest, dus slaagde hij er minder goed in dan normaal: 

Amy komt de hele tijd de keuken uit om te kijken of alles goed gaat, met haar handen onder de 

bloem voor de koekjes die ze aan het bakken is. Als ze binnenkort niet stofzuigt gaat het spul in 

het tapijt zitten.  

Ik ben al de hele dag met de schubben bezig – het is bijna vijf uur – en ik heb alleen nog maar de 

staart van de draak af. De staart is zo stoer. Het uiteinde lijkt op het schoppenteken van een 

kaartspel en over de rug van de draak loopt een lange rij stekels. Het zijn maar kleintjes 

natuurlijk, maar het bot is minder glad dan ik had verwacht. Dat komt vast doordat het te erg 

gebroken was om te kunnen herstellen. Daar denk ik liever niet te lang over na. Ik denk liever 

aan de draak.  

Gisteren had mevrouw Winters me een boek gebracht met een afbeelding van een Chinese draak 

erin, ook al is het nog vakantie. Zij en Amy deden net alsof ze het alleen af kwam geven, maar ik 

had al door dat ze iets in hun schild voerden nog voor mevrouw Winters erover begon dat ik de 

eerste drie weken na de zomervakantie zou missen.  

Ze heeft aangeboden iedere week een avond langs te komen zodat ik niet achter ga lopen. En dat 

is leuk, want ze is veruit mijn lievelingslerares, maar ik heb toch het gevoel dat er iets achter zit. 

Maar voorlopig heb ik het druk genoeg met de draak.  

Toen oom Ben en ik erin waren geslaagd het bot te drogen heeft hij de beginnetjes uitgesneden. 

Eerlijk is eerlijk, oom Ben heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het bot überhaupt de vorm van een 

draak heeft. Het lukte ons uiteindelijk niet om hem een kronkelige staart te geven. Oom Ben 

kreeg het wel min of meer voor elkaar er pootjes in te kerven. En omdat het bot op één plek wat 

dikker is, zorgde hij ervoor dat het lijkt alsof de draak opgekruld ligt. Er zit sowieso een lichte 

kromming in omdat het bot van zichzelf ook wat afbuigt.  

Als ik de schubben af heb en de ogen en de rest heb gemaakt – volgens oom Ben moeten de ogen 

smalle spleetjes zijn omdat draken op slangen en katten lijken – wordt hij supermooi. Nu wil ik 

alleen nog maar meer dat hij écht was.  



Ik betrap mezelf er steeds op dat ik ervoor wil bidden dat het bot in een echte draak verandert. 

Maar ik doe het niet. Ik bid nergens meer voor. Nooit meer.  

Amy komt voor de zevenentwintigste keer de keuken uit om bij me te kijken. ‘Lukt het een 

beetje?’ vraagt ze. Ze veegt haar natte schone handen af aan haar keukenschort. 

Ik zucht – voorzichtig. Ik begin aan de hechtnietjes te wennen. ‘Het gaat nogal langzaam.’ 

‘Waarom neem je geen pauze? Het is misschien wel lekker om even in bed naar wat muziek te 

luisteren.’ 

Wat Amy eigenlijk bedoelt is dat ik een dutje moet doen. Maar het is prettig dat ze het niet met 

zoveel woorden zegt.  

Ik moet spontaan gapen. Ze glimlacht en ik grinnik, leg het pennetje en de draak op het tafeltje 

en begin mezelf omhoog te hijsen. Ik heb nog maar net de sprei van mijn benen getrokken als 

Amy me te hulp schiet, en omdat ze zo overbezorgd is doe ik alles extra langzaam: ik duw mezelf 

overeind met mijn rechterarm, zwaai mijn voeten op de grond, schuif naar de rand van de bank 

en kom overeind, waarbij ik voorovergebogen blijf tot ik eindelijk sta. Amy raapt de sprei op.  

‘Wil je de draak voor me mee naar boven nemen?’ vraag ik. ‘Het pennetje hoeft niet mee. Ik wil 

gewoon de draak bij me hebben,’ ga ik verder voor Amy kan vragen – het is maar een vraag – of 

ik niet naar boven ging om uit te rusten.  

‘Vingers nog heel?’ Bezorgd staat ze achter me met de sprei over haar arm en de draak veilig in 

het potje in haar linkerhand genesteld. Haar rechter houdt ze uitgestoken en raakt bijna mijn 

elleboog als ik naar de trap schuifel.  

‘Het is niet erger dan mezelf met een naald prikken voor een van mevrouw Poole’s vreselijke 

textielprojecten “om de wereld van de toegepaste Kunst te ontdekken”,’ zeg ik terwijl ik met mijn 

ogen rol. Je kan onmogelijk echt een hekel aan mevrouw Poole hebben, maar ik wou dat ze ons 

niet met naaiwerk lastigviel. Ik snap best dat het een nuttige vaardigheid is en dat ze het in haar 

lessen op wil nemen zodat iedereen op zijn minst een knoop kan aanzetten. Maar als ze denkt 

dat iedereen is voorbestemd om te naaien, dan heeft ze het goed mis. 

‘Kijk je wel uit, lieverd,’ zegt Amy. ‘Je snijdt dan wel niet je vingers open, maar probeer jezelf – 

als het even kan – niet teveel als speldenkussen te zien.’  

Ik ben zo geconcentreerd bezig mijn rechter- en daarna mijn linkervoet op de eerste trede te 

zetten dat ik geen antwoord geef. Rechtervoet naar de volgende trede, dan de linker, met mijn 

hand op de leuning om in evenwicht te blijven, omdat ik sinds de operatie behoorlijk onhandig 



blijk. Volgens oom Ben komt dat waarschijnlijk door de narcose. De hechtnietjes helpen ook niet 

mee. Gelukkig mogen ze er over twee dagen al uit. Ik kan niet wachten.  

Halverwege moet ik even stilstaan. Amy blijft geduldig achter me wachten. Raakt zacht mijn 

elleboog aan. Een paar jaar geleden was ik daarvan geschrokken. Maar nu niet. Na bijna vier jaar 

voel ik dat het Amy is. Zelfs dat deel van mij dat soms bang is voor onbenullige dingen waarvan 

ik weet dat ze er niet echt zijn, weet dat het Amy is. Daarom schrik ik niet. Ik kijk niet eens 

achterom om het zeker te weten. Het is prettig in plaats daarvan haar zachte, koele hand te 

voelen, die mij eraan herinnert dat ze er voor me is, mocht dat nodig zijn.  

Als we de overloop eindelijk bereiken schuifel ik de gang door en laat een hand langs de deuren 

van de grote kast boven aan de trap glijden, langs de muur, langs de deur van de badkamer, langs 

de deurpost van mijn slaapkamer. 

Bij het bed herhaal ik mijn handelingen van beneden in omgekeerde volgorde om van staande 

naar liggende positie te gaan: ik draai me om en ga op de rand van mijn bed zitten, wiebel naar 

achter en gebruik mijn rechterhand om mijn evenwicht te bewaren terwijl ik een draaiende 

beweging maak en mijn benen omhoog zwaai. Amy klopt mijn kussens op terwijl ik me op mijn 

zij laat zakken en ten slotte op mijn rug draai. Ze trekt de sprei over mijn benen, zet het potje 

met de draak op het kastje naast mijn bed en geeft me de afstandsbediening van de stereo-

installatie.  

‘Roep maar als je me nodig hebt,’ zegt ze en geeft me een kus op mijn haar. ‘Ik kom je halen als 

het tijd is voor het avondeten.’ 

Voor ze weggaat draait ze zich om in de deuropening en glimlacht naar me. 

Ik zucht – voorzichtig natuurlijk – en zet de stereo aan, waar Howl’s Moving Castle nog in zit. Ik 

luister altijd naar luisterboeken als ik in bed lig. Ze lijken de stilte beter te vullen dan muziek en 

zorgen ervoor dat mijn gedachten als het stil is niet afdwalen naar de dingen waar ik niet aan wil 

denken. Op heel slechte dagen herhaal ik in gedachten de woorden en verdrijf zo, door mijn 

hoofd te vullen tot er niets meer bij kan, de niet-echte geluiden en de niet-nu stemmen en de 

dingen die er eigenlijk niet zijn: er is geen plek voor ze en dan raken ze uitgeput en gaan ze weer 

weg. Soms moet ik het hele boek afspelen en weer van vooraf aan beginnen voor dat gebeurt. 

Maar vanmiddag niet. Vanmiddag heb ik de draak om over na te denken en laat ik me door het 

verhaal overspoelen terwijl ik in slaap val. Het is warm in de kamer maar de lakens zijn koel. 

Buiten schijnt de zon nog en de draak staat veilig op mijn nachtkastje.  

Ik word langzaam wakker en voel me versuft en gedesoriënteerd, heet en stijf. Ik wrijf met 

gebalde vuisten in mijn ogen, geeuw en sla het dekbed open met een onoplettende zucht 



waardoor mijn gezicht meteen vertrekt. Ik moet oppassen met zuchten, met geeuwen, met alles, 

mopper ik in gedachten. Ik heb dat onprettige, irritante moeie gevoel dat je krijgt als het te warm 

is waar je slaapt.  

Met een zucht kom ik langzaam het bed uit. Ik stop het potje met de draak in de zak van mijn 

badjas. Buiten schijnt nog steeds de zon dus ik zal niet meer dan een uur geslapen hebben, maar 

het is vast lang genoeg om Amy tevreden te stellen.  

Als ik door de gang schuifel hoor ik beneden de diepe stemmen van Paul en oom Ben brommen 

en ik vrolijk op van de gedachte dat ik oom Ben kan laten zien hoeveel schubben ik al af heb.  

Maar net als ik mijn voet op de eerste trede zet zegt Paul, ‘… de hele middag bij de advocaat,’ en 

ik blijf staan.  

‘Hoe kunnen ze de zaak nou laten vallen! Je zou denken dat ze achter dergelijke kwesties juist 

druk zouden zetten.’ 

Ik kan net niet verstaan wat Amy daarna zegt.  

‘Dat weet ik allemaal wel,’ snauwt Paul geïrriteerd. ‘Die onzin dat het bewijs geen uitsluitsel 

biedt dat zij het hebben gedaan. Dat ze zouden willen dat het systeem rekening kon houden met 

bepaalde complicaties – dat de bewijslast minder op het slachtoffer rustte. Dat weet ik allemaal 

wel. Maar dat maakt het niet minder…’ 

‘Walgelijk.’ 

Dat zegt oom Ben. En je kunt horen dat hij er echt van walgt. En er kwaad van wordt. En er meer 

dan genoeg van heeft.  

Ik hou de leuning stevig beet als ik me – langzaam, voorzichtig – met samengeknepen lippen en 

mijn tanden stevig op elkaar geklemd, op de trap laat zakken. Ik weet dat ze me dit over een 

tijdje zullen vertellen. Waarschijnlijk niet nu, vanwege de operatie. Het was waarschijnlijk ook 

beter geweest als ik het nog niet had gehoord. Maar nu weet ik het toch. Dus het heeft geen zin 

om terug naar mijn kamer te gaan, ik kan moeilijk doen alsof ik het niet weet. Ik druk mijn nagels 

in mijn handpalm. Het doet zeer en daar ben ik blij om. Ik probeer me op die pijn te 

concentreren, en niet op die andere: het gevoel alsof mijn keel dichtzit en dat tegelijkertijd 

koude en hete gevoel alsof ik ieder moment kan gaan huilen.  

‘En die waardeloze vrouw van de kinderbescherming! Als je ergens een zaak van kan maken dan 

hier wel van. Ik bedoel, kun je meer bewijs krijgen dan de operatie en de doktersverklaring? 

Dokter Barstow was in elk geval bereid een getuigenverklaring over de operatie te schrijven, in 

tegenstelling tot die gore lafaard…’ 



‘Sst, Paul. Evie slaapt,’ onderbreekt Amy hem.  

Paul zucht zo diep dat ik het boven aan de trap kan horen. ‘Ik kan er nog steeds niet bij dat die 

lompe koe het lef had te beweren dat het lastiger wordt omdat het zo laat aan het licht is 

gekomen. Alsof wij zulke vreselijke ouders zijn dat we Evie nooit naar de dokter lieten gaan, nog 

voor we ervan af wisten! Waarom ze bij Jeugdzorg geen volledig lichamelijk onderzoek bij haar 

hebben uitgevoerd toen dat mens dat zich haar moeder durfde te noemen haar in de steek liet, is 

mij volstrekt onduidelijk. Waarom is het niemand opgevallen dat ze rondliep met haar 

ribbenkast aan diggelen?’ 

‘Paul!’ Dit keer wijst Amy hem niet terecht. Ze wil gewoon niet dat hij dat zegt , ze wil niet dat hij 

nog meer zegt. Ze wil het niet horen. Ik wil het ook niet horen. Ik voel de tranen van haar stem in 

mijn eigen keel.  

Ik sluit mijn ogen en hoor niet wat ze daarna zeggen. Ik klem mijn hand om het potje met de 

draak en probeer mijn gedachten daarop te richten, nergens anders op, en doe een poging bij het 

ademen de pijn te omzeilen van het gespannen roerloos blijven zodat ik niet instort. 

‘… belangrijkste is dat Evie nu alle hulp krijgt die ze nodig heeft. Wees trots dat ze eindelijk 

iemand genoeg vertrouwde om wat te zeggen van haar…’  

‘En dat duurde maar drie jaar,’ zegt Paul bijtend.  

Een tijd lang zegt niemand iets.  

Er valt ook niets te zeggen. Ik heb het ze niet eerder verteld. De zaak is afgelopen voor hij 

begonnen is. Nu alleen nog de nietjes eruit en terug naar school en alles gaat weer zijn gangetje. 

Zo gaat dat. Zelfs als dat eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn omdat niemand verplicht moet 

zijn verder te leven als het zo ondraaglijk is. Maar dat kan de wereld blijkbaar niets schelen. En 

op de een of andere manier stoppen harten er niet zomaar mee, zelfs niet als je niet voor 

mogelijk houdt dat ze nog blijven kloppen. En mensen houden niet zomaar op met ademhalen. In 

plaats daarvan ontdekken ze dat er voorbij de grens van ondraaglijkheid nog veel meer blijkt te 

zijn.  

Mijn tanden doen pijn. Mijn keel doet pijn. En mijn vingers voelen koud aan, ook al is mijn 

gezicht heet. Ik sluit mijn ogen en slik de pijn weg. Ik hou het potje met de draak stevig vast en ik 

slik en haal adem en slik en haal adem. Vroeg of laat moet ik mijn ogen openen en zien dat de 

wereld niet is veranderd. Je kan er niet zomaar mee ophouden en tijd kan je niet tegenhouden. 

Die gaat hoe dan ook door.  



Ik hou mijn kaken op elkaar geklemd terwijl ik me met mijn rechterhand aan de leuning omhoog 

trek en mijn lichaam vooroverbuig om de druk op de nietjes te verlichten, de druk op de huid die 

niet verder op kan rekken en de pijn van het dieperliggende gevoel van verkeerdheid, daar waar 

mijn rib ooit zat. 

‘Je zou denken dat er vroeg of laat toch een einde aan de onrechtvaardigheid zou komen,’ zegt 

Paul opeens en ik verstijf, nog steeds voorovergebogen. ‘Ik wil niet dat ik Evie moet vertellen dat 

er voor haar geen genoegdoening is.’ 

‘Ik wil haar niet vertellen dat we gefaald hebben.’ Zo klinkt Amy’s stem nooit. Zo kaal.  

‘Misschien moeten we haar dan vragen…’ 

‘Paul.’ Het woord knalt eruit op scherp afgebeten toon.  

‘Nou nou, dat toontje heb ik al een tijd niet gehoord,’ zegt oom Ben. Hij gebruikt precies genoeg 

overredingskracht, plagerij en nieuwsgierigheid om hen door het moment heen te loodsen. Maar 

Amy beantwoordt zijn vriendelijke gebaar niet met genegenheid en Paul lijkt niet in zijn 

gewoonlijk goede humeur.  

In de stilte kom ik overeind.  

‘Wat moet Paul niet aan Evie vragen?’ Oom Ben houdt zijn toon licht, maar er schemert ernst en 

onbuigzaamheid door de woorden heen, iets dwingends dat ik voor ik bij Paul en Amy kwam 

wonen niet begreep. Ik kan het nu plaatsen, dat zeldzame verschijnsel dat alleen onder familie 

voorkomt. Dat je niet hoeft te accepteren dat iemand je weigert antwoord te geven, omdat je te 

veel gezamenlijk verleden en toekomst met diegene hebt. Dus ongeacht de vraag, als je hem op 

die manier – en maar heel af en toe – stelt, dan krijg je een antwoord. 

‘Paul… Paul vindt dat we iemand in moeten schakelen die hen aan kan pakken.’ 

‘Helemaal niet,’ valt Paul haar in de rede. Er klinkt nog meer boosheid en frustratie in zijn stem 

dan eerst. ‘Ik vind dat we Evie de keus moeten geven…’ 

‘Wat nog erger is dan het gewoon doen,’ sist Amy. ‘Vind je het nou echt nodig Evie met die keuze 

op te zadelen?’ 

‘Dus we hebben het niet over de zoveelste advocaat, neem ik aan. Een privédetective?’ vraagt 

oom Ben.  

Er volgt een met woede beladen stilte en dan zegt Amy, ‘Iemand die ze kan laten verdwijnen.’ 

‘Oh ja? Gewoon “laten verdwijnen”?’ zegt oom Ben. Maar er zit iets akeligs in zijn stem, waardoor 

er van het peinzende en speelse in zijn woorden niets overblijft.  



‘Zo bedoelde ik het niet,’ zegt Amy. Haar stem klinkt nog steeds hol. De woorden zijn toonloos.  

‘Ik wel.’ 

Het klinkt zo zacht dat ik niet weet of oom Ben of Paul de woorden zegt.  

Even is er niets te horen.  

‘En al bedoelde je dat wel – nog even los van wat Evie ervan denkt,’ begint oom Ben, maar hij 

maakt zijn zin niet af. ‘Ze is niet beter af als een van jullie, of jullie allebei, in de gevangenis zit en 

mij… mij ontbreekt het aan moed.’ 

Dat maakt dat ik nog meer van hem hou, zelfs al voel ik mijn ogen branden, branden, branden. Ik 

haal het drakenpotje uit mijn zak, neem het in mijn linkerhand en druk het tegen het midden van 

mijn borst als ik de trap weer op loop. Ik probeer aan de draak te denken, maar het lukt me niet. 

Ik wil er nu niet aan denken dat iets in mij zo machtig als een draak zou zijn, want een draak is 

ook echt machtig, zou machtiger zijn dan zij allemaal – de advocaten, de rechters, Fiona’s 

ouders… Maar er is geen draak. En zelfs met Amy en Paul en oom Ben zijn Fiona’s ouders nog 

steeds onoverwinnelijk.  

Ik fixeer mijn blik op de handvatten aan de grote kast boven aan de trap en overstem het lawaai 

in mijn hoofd door in gedachten ‘niks, niks, niks’ te dreunen zodat ik niets anders meer kan 

horen. Ik denk aan het onderste deel van de kast, waar Amy extra jassen en 

gezelschapsspelletjes bewaart en dekens, knotten wol en breinaalden, een doos met knopen en 

verschillende kleuren garen. En als ik alle dingen waarvan ik denk dat ze er misschien zouden 

kunnen liggen heb opgenoemd denk ik aan het bovenste deel van de kast – twee lange, brede 

planken – waar Amy de oude kleren bewaart die ik ontgroeid ben, en ook oude rapporten van 

school en foto’s en helemaal achterin Adams spullen: babykleertjes, werkboeken van school en 

de papieren voor de grafsteen.  

Als ik mijn lijstje eenmaal af heb ben ik weer mijn bed ingekropen, lig ik onder de dekens en 

komt de stereo zoemend en brommend op gang. Ik bind mezelf aan de woorden, vorm ze met 

mijn lippen en laat ze in mijn hoofd nagalmen. Zo hou ik de stemmen op afstand.  

 

 

 

 



‘Ze had er zo zes te pakken. Met een speciaal klemmetje. Het zat in z’n eigen zakje. Alsof het 

alleen voor mij bedoeld was. Ik vraag me af of ze die dingen hergebruiken of wat ze er anders 

mee doen. Maar er zaten blauwe handvatjes aan. Het was net een buigtang. Maar dan kleiner. En 

die duwde ze onder de hechtnietjes en ze kwamen er eigenlijk zo uit. Alleen de laatste twee niet. 

Het ene uiteinde kwam omhoog, maar de andere kant wou maar niet.’ 

Het lijkt alsof mevrouw Winters’ gezicht even vertrekt. Het is nauwelijks te zien. ‘Deed het pijn?’ 

spoort ze me aan, terwijl ze best weet dat het pijn deed. Ze wil gewoon dat ik het toegeef.  

‘Een beetje. Wel een beetje, ja. Nou, soort van. Het voelde vooral vreemd. Raar. Maar goed, ze 

bleef aan dat ene uiteinde trekken en trekken, en maar draaien en draaien, het laatste stukje 

wou er gewoon niet uitkomen. Dus uiteindelijk stond ze op en zei ze, “Ik ga de buigtang… ik 

bedoel het tangetje even pakken.” Maar ze bedoelde natuurlijk gewoon de buigtang. En het was 

helemaal geen klein tangetje.’ 

Nu verbergt mevrouw Winters haar medelijden niet. Ze trekt haar lippen omhoog en ademt door 

haar tanden. Maar ik kan merken dat ze dat doet zodat ik blijf praten en niet omdat ze wil laten 

zien dat ze het liever niet wil horen, omdat ze vervolgens ‘En lukte het haar met het… tangetje?’ 

vraagt.  

‘Uiteindelijk wel. Het duurde even. Ze bleef het nietje eerst de ene en toen de andere kant 

opdraaien en ten slotte wipte het eruit. En dat deed best pijn eigenlijk. Een beetje,’ zeg ik. En dat 

deed het ook. Maar niet zo erg als ik had verwacht. Eigenlijk was het eerder een naar-gek gevoel. 

Niet echt pijn, maar eerder dat tintelende weeë gevoel dat je krijgt wanneer je weet dat er iets 

verkeerd zit en je lichaam er niets van moet weten. ‘Hoe dan ook, ze zijn eruit en ik kan weer 

ademen en bewegen en in mijn eentje douchen. En volgens dokter Barstow kan ik over een paar 

weken weer naar school.’ 

‘Heb je er zin in? Nu je weet dat je niet achterloopt?’ 

‘Best wel.’ Ik haal mijn schouders op. Het zal niet hetzelfde zijn nu ik drie weken te laat begin. 

Lynne en Phee hebben gezegd dat ze een plekje voor me vrij zouden houden, maar het is toch 

anders dan er samen een uitkiezen. Vorig weekend kwamen ze bij me op bezoek, maar waar we 

ook over probeerden te praten, uiteindelijk ging het steeds over dingen die ik niet had gedaan en 

niet had gekeken en niet kon begrijpen. Allemaal nieuwe dingen waar ik niet bij hoorde. 

Allemaal nieuwe manieren waarop ik anders zou zijn.  

Mevrouw Winters laat de stilte tussen ons hangen. Je zou denken dat ze nu wel beter zou weten. 

Ik raak het potje met de draak erin aan en hap niet: ik weet precies wat ze probeert. 



Amy en Paul willen al tijden dat ik met een hulpverlener ga praten, maar dat ga ik mooi niet nog 

eens proberen. Ik ben bij twee verschillende geweest en ze waren allebei even afschuwelijk. En 

achterlijk. Maar vooral afschuwelijk. Ik had bij allebei vier sessies van een uur en heb al die tijd 

naar de muur gestaard terwijl ik in gedachten gedichten opzei zodat ik niets hoefde te horen van 

wat ze zeiden. Omdat ze dat soort dingen niet zouden moeten zeggen. Niemand zou dat soort 

dingen moeten zeggen.  

En, zoals ik Amy en Paul ook al heb verteld toen ze me smeekten het nog een kans te geven, 

waarom zou ik met mensen willen praten die geen idee hebben van wat ze moeten zeggen? Ze 

sloegen de plank meer dan een beetje mis. Ze sloegen hem zo mis als maar kon.  

Dus lieten Amy en Paul het daarbij, dat wil zeggen dat ik niet terug hoefde, maar ze brachten het 

wel steeds ter sprake… Maar sinds de operatie nog niet één keer. En ik denk dat ik nu weet 

waarom: ze weten dat ik mevrouw Winters graag mag en ze weten dat mevrouw Winters met 

een liefdadigheidsinstelling voor slachtofferhulp samenwerkt omdat ze vorig jaar de 

liefdadigheidsbraderie op school organiseerde om er geld voor in te zamelen. Daarom hebben ze 

mevrouw Winters gevraagd of ze me aan het praten kon krijgen, tussen de huiswerkbegeleiding 

door. Ik wist het eerst niet zeker, maar nu wel. Die vraag over de nietjes was veel te gericht. 

‘Amy zei net dat het binnenkort een jaar geleden is dat je… dat Fiona is overleden,’ vervolgt 

mevrouw Winters.  

Ik zucht diep, laat me op de kussens achterovervallen en richt mijn blik op het raam.  

‘Vind je het echt zo vervelend om er met mij over te praten?’ vraagt mevrouw Winters 

voorzichtig. ‘Het zou Amy en Paul geruststellen als ze wisten dat je het er met iemand over had, 

al is het maar zo af en toe tien minuten met mij.’ 

Ik draai mijn hoofd terug om haar aan te kijken en zie een gewiekst lachje op haar gezicht… en 

besef dat ze helemaal niet subtiel probeerde te doen: ze wist dat ze me niets wijs zou kunnen 

maken en misschien probeerde ze dat niet eens. Ik draai een streng haar om mijn vinger en prop 

het haar vervolgens in mijn mond om erop te kauwen terwijl ik hier over nadenk. Ze zit daar 

gewoon, met dat vriendelijke glimlachje. Zonder iets te zeggen. Zonder te zeggen dat ik haar kan 

vertrouwen en dat het ons geheimpje zal blijven of dat het ‘op zal luchten’… En opeens haal ik 

het haar uit mijn mond en zeg ik met enige tegenzin, ‘Amy wil dat ik naar de begraafplaats ga.’  

‘Ja, dat heeft ze me verteld,’ zegt mevrouw Winters. ‘Ze zei dat je hebt besloten niet te gaan.’ 

‘Ik heb gezegd dat ik erover na zou denken,’ zeg ik kortaf. Als ze wil ‘praten’ moet ze er maar mee 

leren leven dat ik soms boos word. ‘Ik heb nooit gezegd dat ik ernaartoe wou. Ik had er helemaal 

niet bij stilgestaan. Amy en Paul zijn de enigen die zich er zo druk over maken. Toen Amy me 



vertelde dat Fiona dood was deed ze ook zo overdreven bezorgd. Ik moest eerst ergens gaan 

zitten en zo… Dat soort onzin.’ Mevrouw Winters wacht gewoon af tot ik verder praat. Maar ik 

heb geen zin om te praten over hoe Amy’s gezicht vertrok toen ik zei dat ik er blij om was.  

‘Zou je er volgend jaar heen willen?’ stelt mevrouw Winters voor.  

Dit keer haal ik alleen mijn schouders op, waarbij ik mijn linkerschouder traag omhoog laat 

komen. Zonder de hechtnietjes blijft alleen het doffe brandende gevoel over dat langs mijn zij en 

onder mijn arm omhoog kruipt. Ik zou het eerder omschrijven als lastig dan pijnlijk: iets wat 

ervoor zorgt dat ik voorlopig voorzichtig moet doen. Maar er zit niet dat verkeerde achter 

waarmee ik zo lang heb moeten leven: geen nagalm van schurende, schuivende gebroken botten, 

geen oneffen randjes die over en onder elkaar doorglippen. Het voelt vreemd dat het weg is. 

‘Misschien is het wel een goed idee. Je hoeft natuurlijk niet op de dag zelf te gaan als je dat niet 

wil. Misschien kun je beter kijken of je er een keer voor in de stemming bent. Het is ook maar 

een paar kilometer hiervandaan.’ 

Ik laat mijn blik naar het raam glijden en neurie, maar geef geen antwoord.  

‘Ben je bang dat je je… Fiona’s ouders tegenkomt?’ 

‘Nee.’ 

Mevrouw Winters zit weer aan dat losse draadje net onder de leuning van haar stoel te trekken: 

ze geeft er rusteloze rukjes aan, wikkelt het om haar vinger, strijkt het weer glad tegen de stof 

alsof het dan weer met het weefsel zal versmelten.  

‘Ik snap gewoon niet waarom ik er heen moet. Ik ben haar niets verplicht.’  

‘Dat is niet de enige reden om een graf te bezoeken, Evie,’ zegt mevrouw Winters zachtjes. 

‘Niemand zegt dat je voor haar moet gaan. Ik wil alleen maar zeggen dat het je misschien zou 

helpen.’ Ze staat op het punt meer te zeggen, maar schrikt dan op, haalt haar hand van de 

stoelleuning en staart naar de gebroken blauwe draad. Haar vingers gaan uit elkaar. Het draadje 

dwarrelt naar de grond.  

‘Wat helpt het nou om naar een steen en wat gras te kijken?’ 

‘Misschien helemaal niets. Maar het is het overwegen waard.’ 

Maar ik wil er niet over nadenken. Ik wil niet weten wat er op de steen staat. Of ze het lef hebben 

gehad juist die woorden te gebruiken – het gebruikelijke grafschrift, de standaardinscriptie. Ze 

was niet geliefd. Helemaal niet geliefd zelfs. Heel even voel ik hoe mijn vingers in de groeven van 



de letters krabben, hoe ze even blijven haken in het voetstuk van de ‘M’, in de ronding van de ‘O’ 

en in de streepjes van de ‘E’. Mijn nagels versplinteren als ik aan het gladde steen klauw.  

Ik knijp mijn ogen dicht, draai mijn hoofd opzij en het beeld verdwijnt. Maar mijn duimen 

vormen een tang met mijn middelvingers: nagel glijdt onder nagel. Maar er is geen aarde, geen 

bloed, geen stukjes marmeren gruis om weg te halen. Mijn vingers zijn schoon en nog helemaal 

heel. Ik krul ze op in mijn handpalm en zie mijn knokkels wit wegtrekken. 

‘Amy en ik gingen laatst wandelen om te vieren dat de nietjes eruit waren,’ zeg ik vrolijk.  

Mevrouw Winters zegt er niets van: ze laat me het onderwerp veranderen, de stemming 

veranderen. Al weet ze best dat ik weet dat ik haar niet voor de gek kan houden, ze is verstandig 

genoeg om er niets van te zeggen.  

‘We liepen langs het jaagpad en hebben de zwanen gevoerd. Wist je dat daar een zwarte zwaan 

zwemt? Met rode ogen. En toen voer er een woonboot langs en de zwanen zwommen 

erachteraan en maakten net zo’n geluid als de dinosauriërs in Jurassic Park. Er zaten twee 

meisjes op de boot en ze renden gillend naar de voorkant. Toen de zwaan onze richting op kwam 

gooide Amy al het brood in een keer in het water en daarna liepen we naar de sluis en zaten daar 

een tijdje naar de wolken te kijken.’ 

Mevrouw Winters wiebelt met haar linkervoet en laat hem dan op de zijkant rusten, ze wrijft 

haar tenen tegen de stoelpoten van de leunstoel zonder dat ze zich daarvan bewust lijkt.  

‘Vroeger klom ik weleens op het dak van het huis van Fiona’s ouders als… En dan keek ik naar de 

wolken en verzon verhalen over ze. Mijn lievelingsverhaal ging over Roger en hij was een vis die 

in de lucht zwom. Toch waren we vrienden en bleef hij altijd even boven het huis hangen om met 

me te praten als hij op weg was naar zijn tante Mabel, een vogel die in het water woonde. Hij 

vertelde me allerlei dingen omdat hij een hele aardige, beleefde vis was…’  

‘Vroeg hij weleens waarom je op het dak zat?’ 

Ik schud mijn hoofd – zo makkelijk geef ik me niet gewonnen – en glimlach. ‘Natuurlijk niet! Ik 

zei toch al dat hij een beleefde vis was. Hij zou me nooit zoiets hebben gevraagd. En trouwens, ik 

had het veel te druk met luisteren naar zijn verhalen over zijn tante Mabel.’ De woorden volgen 

elkaar steeds sneller op: te snel om me te onderbreken zonder onbeleefd te zijn. ‘Hij heeft me 

ook een keer uitgenodigd met hem mee te gaan om haar te ontmoeten en thee met haar te 

drinken in haar huis in het water...’ 

Ik houd op want dat wou ik haar helemaal niet vertellen. Het komt veel te dicht bij dingen die ik 

nooit, aan niemand, zal vertellen.  



‘Ging je?’ 

‘Natuurlijk niet!’ zeg ik zo verontwaardigd mogelijk, om de plotselinge vlakheid in mijn stem te 

verbergen. ‘Ik weet toch helemaal niet hoe ik in de lucht moet zwemmen!’ Maar ik heb het 

overwogen. Heb me afgevraagd of ik het moest proberen, gewoon om te zien of ik het kon. Want 

het alternatief was op het dak blijven tot ik er niet langer kon blijven zitten en weer terug naar 

binnen moest.  

Maar ik bleef zitten. En uiteindelijk ging ik terug naar binnen. En dat heb ik mezelf eigenlijk nooit 

echt vergeven.  

 

 

 

De schubben bedekken nu alle vier de pootjes en ook de rug van de draak waar de richel 

stekeltjes overheen loopt. Ik heb over de minuscule pootjes van de draak geschraapt en 

geschraapt om klauwtjes te maken en over de rand van de schedel voor de oren, die klein maar 

lang zijn en over de nek van de draak spits toelopen. De kaak is vierkant, een en al scherpe lijnen, 

bij de hoeken en richting de wangen. Op de snuit krullen de neusvleugels op als kleine dorentjes, 

terwijl de muil zich openspert richting de ogen aan de zijkanten van de kop, als de ogen van een 

kat. Daar doet hun vorm me aan denken: kattenogen. Als een traan met twee punten, waarvan er 

eentje omlaag wijst richting de neus en de andere omhoog naar de oren. Als je een kat met een 

hagedis zou kruisen is dit het resultaat: iedere lijn ademt macht en arrogantie en is mooi op het 

wrede af.  

De draak zit op mijn hand, lijkt blauw in het maanlicht, terwijl de stereo zacht op de achtergrond 

zoemt en de tovenaar Howl zijn hart aan een vallende ster geeft om het een nieuw leven als 

vuurdemon te geven. Ik zou mijn hart aan de draak geven als hij daardoor tot leven kwam. Ik wil 

niets liever dan zo nauw verbonden zijn met iets dat zo prachtig is.  

Het verlangen knijpt mijn keel dicht en als ik slik doen het litteken op mijn zij en het bot-einde 

eronder opnieuw pijn door het gevoel dat er iets ontbreekt: dat op die plaats een stukje van mij 

is verdwenen, centimeters onder mijn hart.  

Soms schiet ik ’s nachts in mijn bed overeind en krul ik om die leegte heen in een poging mijn 

meest kwetsbare plek te beschermen: kwetsbaarder dan ooit nu er een gat in het harnas van 

mijn ribbenkast zit dat niet eens meer wordt bedekt door gebroken bot.  



Ik weet niet door welke nachtmerrie ik zo bruut van mijn kussen schiet: ik kan het nooit 

terughalen. Op het moment dat de pijn toeslaat en ik wakker schrik gaat al mijn aandacht naar 

het ondersteunen van mijn ribben, het door laten dringen van de pijn en beseffen dat ik me niet 

moet bewegen.  

Maanlicht valt op het voeteneinde van het bed. De sprei licht op en verduistert, licht op en 

verduistert. Langzaam, oh zo langzaam, kruip ik op mijn knieën en schuif naar voren tot ik door 

het raam kan kijken. De wolken vliegen als rafelige vlekken duisternis door de hemel en pas als 

ze langs de maan komen kleuren ze plots op – dof blauw en groen en geel – tot ze bijna in het 

licht op lijken te lossen. Heel eventjes.  

Vanaf mijn handpalm zit de draak zonder te knipperen naar me te kijken.   


