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Vanavond kwam de bus te laat. Het regende, van die ijskoude winterregen, het soort 

dat prikt. Zelfs onder het bushokje op Green Avenue werd ik doorweekt omdat de 

wind de regen tegen me deed aanwaaien. Toen de bus eindelijk aankwam, drupte ik 

helemaal en was ik zo gevoelloos dat ik mezelf niet eens aan boord kon voelen 

stappen. 

Het was die oudere chauffeur weer, die ene met die snor. Hij gaf me die 

typische glimlach van hem. Met een lichte frons erin. Een ik-weet-alles-van-jou 

knikje. Ik liet het geld voor het kaartje in de schaal vallen en hij zei dat ik beter een 

weekkaart kon kopen, dat was goedkoper. Ik scheurde gewoon mijn kaartje af en 

hield mijn hoofd omlaag.  

De bus zat vol met de gewoonlijke werklui. Gele reflecterende jassen, 

naambadges van Waitrose. Een schoonmaakster zat te slapen met haar gele rubberen 

handschoenen nog aan. Niemand die in Skipdale werkt, woont daar ook 

daadwerkelijk, ze nemen allemaal de bus terug naar de Pitt. Ik liep snel door het 

middenpad naar mijn gewoonlijke zitplaats, een paar rijen van achteren. We stonden 

een paar minuten te wachten, luisterend naar het tikkende geluid van de 

richtingaanwijzer. Ik keek naar de natte waas van regen op de ruit – de 

weerspiegeling van de lichten, flikkerend in de plassen op de stoep. Toen kwam de 

motor schuddend tot leven en begon de rit door Skipdale.  

Ik voelde me een beetje rillerig vandaag, tussen de eerste paar haltes. Als ik 

denk aan al die passagiers in de bus, vraag ik me af hoe zij dat elke avond doen. 

Mensen zitten me niet zozeer dwars. Zij wel. Ik heb een keer gehoord dat Ze nooit 

meer dan drie meter van een mens vandaan zijn, en ik kan er niets aan doen, maar ik 

heb het gevoel dat hoe meer mensen er in de buurt zijn, hoe groter de kans is dat Ze 

dan ook in de buurt zijn. Ik weet dat het stom is.  

We kwamen al snel aan bij de Prancing Horse. Zelfs met al die regen kon ik de 

kleine groep mensen zien die bijeengekropen stond onder het afdak van het 

bushokje. De deuren gingen sissend open en Man Met Oorhaar strompelde naar 

binnen, schudde met zijn paraplu en gaf zijn kleingeld. Hij nam plaats op de 

invalidenplaats voorin en benutte de beenruimte ten volste. De Vrouw Die Niest was 

de volgende die instapte, ze wurmde zichzelf naast een medewerker van Waitrose, 

haar lijf puilde uit over het gangpad. Een paar oude dametjes liet hun pasjes zien, op 



de terugreis van hun dagje uit in de misdaadvrije hoofdstad van Engeland.  ‘Het is 

toch zo’n leuke stad,’ zeiden ze tegen de chauffeur. ‘Het is toch zo’n leuk café, het 

was toch zulke lekkere vis.’ Hun uitgezakte gezichten waren zo uitdrukkingsloos dat 

ik ze had kunnen vastpakken en door elkaar had kunnen schudden. 

En toen was jij daar met je bos rode krullen en je glimlach, je stapte in om je 

kaartje te kopen en de warmte kroop door me heen als helium naar mijn hersenen. 

Je was nat vandaag. Rillend. Je rook naar ontsmettingsmiddel, sterker dan elke 

andere werkgeur in de bus. Is het wel legaal dat je daar werkt? De baas heeft 

waarschijnlijk niet eens door hoe jong je bent. Je ziet er ouder uit. Je bent niet het 

mooiste meisje van de school, traditioneel gezien dan. Je hebt een spleetje tussen je 

tanden en je haar zit altijd behoorlijk door de war en je hebt uitgroei, en je draagt 

altijd een zwarte zonnebril met dikke glazen, wat best gek is. Je hebt een geweldige 

glimlach, dat wel. Ik liep een keer vlak langs je en toen glimlachte je naar me, alsof 

we elkaar kenden. Het was maar een kleine glimlach, je wangen gingen bij je 

mondhoeken precies genoeg omhoog, maar ik kreeg de neiging om mijn hand uit te 

strekken en ze te strelen, erlangs te strijken met de achterkant van mijn knokkels, 

zoals Nan altijd bij me deed. Ik weet dat het triest is, maar het is nou eenmaal de 

waarheid. 

Je ging op je plek zitten op de voorste rij. Na schooltijd werken moet erg 

uitputtend voor je zijn omdat je altijd meteen in slaap sukkelt zodra je bent gaan 

zitten, met je zonnebril die tegen het raam tikt telkens als je hoofd naar voren of naar 

achteren beweegt. We reden verder langs het plein, langs de slagerij van Hampton. 

Ik moest opeens aan je vader denken en aan de anderen, en het glibberige vlees deed 

me rillen, daar met jou zo in de bus. Toen sloegen we af naar de tweebaansweg en 

snelden we richting de Pitt.  

Ik vraag me af hoe het is om in de Pitt te wonen. Vertel je dat tegen iemand? Ik 

kan me geen enkel kind voorstellen dat toegeeft in de Pitt te wonen. Het is gek dat je 

vrienden uit Skipdale hebt, maar weinig kinderen uit de Pitt gaan naar Skipdale 

High en zelfs dan blijven ze vaak onder elkaar. Hun gezinnen proberen zich telkens 

opnieuw te vestigen in Skipdale, maar ze doen er alles aan om hen te weren. We 

hebben een buurman uit de Pitt: Artie Sampson. Ik weet niet hoe vaak mijn moeder 

wel niet door het raam van de eetkamer heeft staan turen en over hem geklaagd 

heeft. Ze zegt tegen Sarah en mij dat we uit de buurt moeten blijven. ‘Hij probeert 

veel te hoog op te klimmen in de vastgoedmarkt. Ooit valt-ie dan breekt-ie z’n nek.’  



Er is een heuse afdaling naar de Pitt, waarvan je oren dicht gaan zitten en je 

maag omdraait met de snelheid van deze bus, daarom dat je waarschijnlijk kiest om 

er doorheen te slapen. Mijn vader noemt het ‘van de sociale ladder af’. Ik weet nog 

dat ik toen ik klein was een spelletje speelde als we de ladder ‘afdaalden’ waarbij ik 

probeerde te tellen hoeveel huizen er dichtgetimmerd zaten en hoeveel er uitgebrand 

waren. Het was moeilijk omdat mam altijd zo hard van de ladder af racete, nog 

sneller dan de bus. Alsof de lucht alleen al de BMW kon doen roesten.  

Natuurlijk sliep je overal doorheen. Elke put, elke bocht, elke plotselinge rem 

bij de stoplichten waardoor we uit onze stoelen gegooid werden. De bus schokte en 

rammelde zo ontzettend dat het leek alsof hij uit elkaar zou vallen, maar jij zat daar 

gewoon voorovergebogen, je gezicht tegen het raam gedrukt. We stopten bij het 

winkelcentrum en die Ouwe Stinker stapte in en kwam vlak naast je zitten maar zelfs 

toen werd je niet wakker, je gaf zelfs geen krimp om de stank die van hem af kwam. 

Je bleef voorovergebogen zitten, ineengedoken als een lappenpop, volledig 

overgegeven aan het ritme van de bus. Ik keek naar je in de spiegel zo lang als ik kon 

en keek alleen weg als de chauffeur het zag.  

We sloegen af bij de stoplichten, na Achmeds Boetiek. Zoals altijd werd je 

wakker op het moment dat we voorbij de kerk waren, de kerk van Nan, net op tijd 

om de grote zwarte letters op het bord niet te zien: 

LEVEN: DE TIJD DIE GOD AAN JE GEEFT  

OM TE BESLISSEN HOE JE DE EEUWIGHEID DOORBRENGT 

Je drukte op het belletje. De bus stond stil bij de gemeentewoningen achter de 

Rat and Dog. Je stond op en bedankte de chauffeur, snelde van het trapje af met je jas 

over je hoofd. Ik veegde de mist van het raam en keek hoe je in de regen verdween. 

Ik voelde een knoop in mijn maag, alsof iemand in mijn ingewanden kneep. Ik wou 

dat je een paraplu had.  

De terugreis was nog moeilijker. Ik werd weer rillerig, kreeg kippenvel. Er 

waren vanavond veel groepjes op straat te vinden, ze stapten op hun fietsen op de 

hoeken van de straat, er kronkelde sigarettenrook onder hun capuchons. Ik viel bijna 

uit mijn stoel toen één van hen een fles tegen het raam gooide. Toch maakte ik me 

niet zo druk meer om mensen – Zij, dat was alles waar ik aan kon denken. Ik trok 

mijn voeten op mijn stoel. Ik wist dat ze overal waren waar ik niet keek. Ik moest 

blijven omkijken, het gekriebel van webben van mijn nek afvegen, het plafond en de 

vloer controleren. Ze zijn gluiperig. 



We begonnen de sociale ladder weer te beklimmen. De huizen werden groter 

en zaten niet meer aan elkaar vast. Planten in potten stonden bij elkaar in de 

voortuinen. De regen nam af. Uiteindelijk reden we weer terug over het plein en de 

bus kwam sissend tot stilstand op Green Avenue. Toen ik uitstapte gaf de chauffeur 

me weer die glimlach. De glimlach die hij altijd heeft als ik uitstap bij Green Avenue. 

De glimlach die weet dat het dezelfde halte is waar ik een half uur geleden ben 

ingestapt. 
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Miss Hayes heeft een nieuwe theorie. Ze denkt dat mijn aandoening 

veroorzaakt wordt door een traumatisch voorval uit mijn jeugd dat diepgeworteld in 

mijn hersenen zit. Zodra ik het toegeef, zullen de tranen komen en dat zal het 

allemaal goed komen en dan zal ik niet meer bang voor Ze zijn. Dan kan ik meedoen 

met gym en zal ik geen aanvallen meer krijgen. Misschien zal ik zelfs praten – en 

goed praten, met een goede ‘s’. Maar de waarheid is dat ik geen enkele traumatisch 

jeugdvoorval kan bedenken waarover ik haar kan vertellen. Ik bedoel, er zijn genoeg 

slechte herinneringen – toen Herb doodging, of die keer dat ik een gat in mijn tong 

beet, of Finners Island, op de boot met Sarah – maar geen daarvan hebben mijn fobie 

veroorzaakt. Ik heb die altijd gehad. Zij zijn het. Ik ben gewoon bang van Ze. Zo 

simpel is het.  

Ik dacht dat ik in de problemen zat, de eerste keer dat Miss Hayes me vroeg 

om na de les even te blijven. Ze stelde een vraag over An Inspector Calls en de 

representatie van de lagere klassen en niemand had er antwoord op gegeven dus 

vroeg ze het aan mij omdat ze wist dat ik net een essay over An Inspector Calls en de 

representatie van de lagere klassen had geschreven en ik wilde het antwoord wel 

geven maar de rest van de klas zat achterom te kijken en ze richtten hun fronsende 

blikken op me, dus ik zat daar gewoon met mijn hoofd omlaag en zei niets. 

Sommigen begonnen te gniffelen, iets wat ze altijd doen als ik verwacht word 

iets te zeggen maar het vervolgens niet doe. Sommigen begonnen te fluisteren. Carly 

Meadows zei het woord ‘psychopaat’, een woord dat ze graag gebruiken. Toen ging 

de bel en iedereen pakte zijn spullen en rende naar de deur en Miss Hayes vroeg of 

ik nog even kon blijven en ik zat daar gewoon, te wachten op een uitbrander.   

Miss Hayes nam plaats op de rand van mijn tafeltje (wat me zorgen baarde 

omdat het nog steeds wiebelig was na het vechtpartijtje tussen Ian en Goose). Ze 

sloeg één been over het andere en toen één arm over de andere en zei dat ze me een 

A- gegeven had voor dat essay over An Inspector Calls. Ze zei dat ik een natuurtalent 

was wat Engels betrof. Ik wou dat ik iets slims had gezegd, als ‘Tja, ik woon nu 

eenmaal al heel mijn leven in Engeland,’ maar zoiets bedenk ik nooit op dat moment, 

dus ik knikte maar gewoon. Ze zei dat ze met de schoolzuster over mij had gepraat, 

en dat Ze en mijn aandoening ook ter sprake waren gekomen en ze wilde weten of ik 

met haar mee wilde gaan naar haar kantoor voor een gesprekje. Ik wist ook niet wat 

ik daarop moest zeggen. Ik knikte gewoon opnieuw. 



Sindsdien blijf ik elke dinsdag na de les voor een gesprekje in het kantoor van 

Miss Hayes. Maar we praten nooit echt. Meestal zitten we daar gewoon in stilte. Ik 

pluk de droge velletjes van mijn handen en zij draait met die ring om haar vinger, 

alsof ik een oud televisietoestel ben waarvan ze probeert om het volume omhoog te 

draaien. Ik heb er geen last van, van de stilte. Mensen praten te veel. Om de vijf 

minuten beginnen ze ongemakkelijke gesprekken over school of mijn ouders of over 

het dansen van mijn zus en hoe het daarmee gaat. Het is fijn om gewoon een uur in 

stilte in dezelfde kamer als Miss Hayes te zitten, wetend dat we daar beide zijn om 

samen de stilte te ervaren. Het bezorgt me een beetje een warm gevoel. 

Miss Hayes vindt dat de stilte niet bepaald vooruitgang boekt. Een paar 

weken geleden gaf ze me een klein leren boekje en ze zei daarbij dat het kon helpen 

om dingen op te schrijven, zodat ik mezelf dan beter kon uitdrukken. Ze zei, ‘dit is 

geen opdracht, schrijf gewoon op wat je denkt. Wat je voelt.’ 

Vanavond vroeg ze me of ik nog gedachten of gevoelens opgeschreven had en 

ik zei dat ik wel iets geschreven had, vorige week, maar dat het niet veel was, maar 

een paar bladzijdes. Ik wist niet wat ik moest schrijven, dus schreef ik uiteindelijk 

maar over een busrit. 

‘Het is goed om over een busrit te schrijven,’ zei ze. ‘Je mag over alles 

schrijven.’ 

Ik vertelde haar dat ik het moeilijk vond om aan mezelf te schrijven omdat ik 

al wist wat ik allemaal te zeggen had. Ik zei dat ik de vorige keer deed alsof ik het 

tegen iemand anders had, en dat dat hielp. Dat vond ze ook goed. Ik hoef niet aan 

mezelf te schrijven. Haar dagboek heet Deirdre en zij vindt het heel makkelijk om 

iets aan Deirdre te schrijven. Ik vroeg wie Deirdre was en toen slikte ze en zei ze, 

‘niemand.’ 

Nou, Miss Hayes kan dan misschien aan niemand schrijven, maar ik vind dat 

aan niemand schrijven echt heel stom is. Daarom heb ik besloten om aan jou te 

blijven schrijven. Ik hoop dat je het niet erg vindt, je lijkt me een goede manier om 

wat woorden op papier te krijgen. Ik weet dat je me niet kent, maar niemand kent 

me, en nu je dat weet ken je me beter dan wie dan ook. 

Ik heet trouwens Greg. 
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We wonen in één van de hoekhuizen van de straat, in totaal hebben we tien 

kamers en elke maand geeft mijn vader zijn creditcard aan mam en dan gaat ze weer 

met één ervan aan de slag. Een nieuwe stijl, nieuw thema, nieuw kleurenschema. 

Soms laat ze een muur slopen of een openhaard installeren. Vorige zomer liet ze 

kleine lichtjes in de muur van de eetkamer monteren, alsof het sterren waren, maar 

het was te ordinair, dus ze had ze er weer uit laten halen en toen begaf de fundering 

het en heb ik wekenlang met m’n kop onder een kussen gelegen, terwijl harige 

mensen uit de Pitt aan het timmeren en stukadoren waren en met luide stem liepen 

te vloeken. 

Momenteel is mam de lounge aan het restylen. Alles is steriel wit, van het 

tapijt tot de gordijnen en de kandelaars. Er liggen hele stapels catalogi onder de 

salontafel en mam zit daar het grootste deel van de dag al bellend doorheen te 

bladeren. Ze zit nog steeds te wachten op de Italiaanse leren bank. Ze heeft het hele 

ontwerp van de kamer op die bank gebaseerd. Het is het duurste meubelstuk dat ze 

ooit tegengekomen is. Mijn vader zegt dat het meer kost dan de rest van de kamer bij 

elkaar, inclusief het loon van de stukadoor. Hij had drie nieuwe klanten moeten 

aannemen om de aanbetaling te kunnen doen. We hebben hem zondag voor het 

laatst gezien. Mam zei dat ik het tegen niemand mocht zeggen. Ik weet niet aan wie 

ze dacht dat ik het zou vertellen.  

Vandaag bestonden de stukadoors uit een bedrijfje van vader en zoon, ze 

waren de barsten in het plafond van de lounge aan het dichtmaken. (De kamer van 

mijn zus zit boven de lounge en mijn zus danst). Tegen de tijd dat ik aangekleed was 

en alles ingepakt had om naar school te gaan hadden ze net koffiepauze. Ze zaten in 

het raamzitje in de eetkamer, de cafetière stond stomend tussen hen in. Beide 

stukadoors hadden grijze vesten en kakikleurige camouflagebroeken aan. De buik 

van de vader kwam onder zijn vest uit. Hij had veel moedervlekken.  

Ik zat bovenaan de trap en wachtte tot ze weer aan het werk gingen. Ik wilde 

ongemerkt naar beneden sluipen voor het ontbijt. Ik word altijd zenuwachtig van 

werklui. Ze krabben onder hun armen en ruiken dan aan hun vingers. Ze praten 

hard alsof het ze niet kan schelen wie hen hoort. Soms zeggen ze weleens wat tegen 

me of proberen ze een grapje tegen me te maken en dan weet ik niet wat ik moet 

zeggen. Ik voel me altijd schuldig dat ik ze niet kan helpen. 



Mam wordt ook zenuwachtig van ze. Als ze er één ziet winkelen in Waitrose 

mompelt ze afkeurend en trekt ze een zuur gezicht, maar als ze in haar huis zijn is ze 

de hele tijd aan het glimlachen en gaat ze van: ‘Lusten jullie nog een kopje koffie?’ 

Vanochtend kwam ze hun lege kopjes ophalen en toen zag ze dat de stoflakens die ze 

hadden neergelegd uit oud beddengoed bestonden en grapte ze ‘Moeten jullie die 

nog wassen voordat jullie vanavond gaan slapen?’, met een grijns alsof ze reclame 

aan het maken was voor tandpasta. Ze pakten het wel goed op. Ze lachten erom. 

Vervolgens keken ze naar mams benen toen ze weer naar de hal liep. De zoon zag 

me bovenaan de trap zitten en knipoogde. Ik ging weg zonder te ontbijten.   

De rest van de ochtend verliep vrij normaal. Ik heb blijkbaar niet bepaald een 

spannend leven. Als Ian Connor dit zou schrijven zou hij allerlei verhalen hebben om 

je te vertellen maar het enige dat ik deze ochtend gedaan heb is naar mijn lessen 

gaan. Eerst had ik gym. Deze maand spelen ze voetbal. Ik zat in de gymzaal en zag 

ze buiten op het veld, witte wolken uitademend en rillend. Maar ze konden nog 

steeds lachen. Om eerlijk te zijn denk ik dat ik het buiten op het veld best zou 

redden, maar ik denk niet dat Mr McKenzie nog wil dat ik meedoe met gym. Niet na 

wat er de laatste keer is gebeurd. Ik hoef niet eens meer een briefje in te leveren, hij 

zegt gewoon aan het begin van elke les ‘Jij gaat weer langs de kans zitten, toch Greg?’  

en dan knik ik gewoon en ga ik naar de gymzaal. 

De tweede les was scheikunde. We ontsmetten de tafels. We deden er alcohol 

op en staken ze in de fik en we keken hoe de blauwe golf met vlammen zich over het 

hout verspreidde. Dat is wel spannend genoeg om op te schrijven, denk ik zo. 

De derde les was geschiedenis met Mr Finch. Bij geschiedenis gebeurde er 

niets dat spannend genoeg is om op te schrijven.  

Nu zit ik in de bibliotheek. Hier kom ik altijd in de lunchpauze. Het is stil. Ik 

kan mijn pen over het papier horen krassen. Ik hoor alleen het gemompel van de 

menigte op de speelplaats, het tikken van de klok, de regelmatige golven van het 

extreem harde ademgeluid van Miss Eleanor: in en uit, in en uit. Soms stopt ze na de 

inademing en dan houd ik mijn eigen adem in tot de uitademing volgt. Uiteindelijk 

volgt die altijd. 

Ik zag je nog, een paar minuten geleden. Je sloop over het veld met Angela 

Hargrove. Ik liep naar het raam, zo stil mogelijk, zodat ik Miss Eleanor niet wakker 

zou maken. Je had die jas weer aan, die ene met de rode bontranden. Je had je 

zonnebril op. Je moest lachen om één of andere imitatie van Angela, ze zwaaide met 

haar handen rond haar hoofd. Als je lacht bedek je je tanden altijd, probeer je het 



spleetje te verbergen, wat stom is omdat dat spleetje het meest unieke en geweldige 

onderdeel van je hele glimlach is. Het is al de derde dag op rij dat jullie door het gat 

in de heg geglipt zijn. Alleen leerlingen uit de hogere klassen mogen het terrein 

verlaten tijdens schooltijd. Dat weet je vast al.   

Ik heb me niet altijd verstopt in de bibliotheek. Ik zat altijd buiten tijdens de 

lunch, op het muurtje bij de Lipton Building. Ik vond het niet erg dat ik alleen was 

omdat er een eksterfamilie een nestje had gemaakt aan de andere kant van het hek en 

ik vond het leuk om naar ze te kijken, zoals ze over de menigte scheerden en dingen 

gristen voor hun nest in de bomen. Tot op een dag een groep kinderen uit de Pitt me 

zag. Een daarvan was jouw broer. (Dat was een paar jaar geleden, toen hij nog op 

school zat.) Ze gingen in een groep om me heen staan en begonnen van alles te 

roepen, de gewoonlijke dingen, over mijn aandoening en dat ik slis en hoe triest het 

was dat ik hier in m’n eentje zat, enz. enz., maar de eksters waren die dag van de 

partij dus ik zat niet echt op te letten, ik had het te druk met naar de vogels kijken, te 

druk het met het luisteren naar hun geschetter, dat gesnerp alsof er een klein 

machinegeweertje afgaat, en toen hurkte je broer zich tot mijn ooghoogte en eiste hij 

dat ik ‘iets zei’. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik tuurde over zijn schouder om de 

eksters te zien die door het vuilnis aan het spitten waren. Daar moest ik van 

glimlachen omdat het leek alsof ze precies wisten waar ze naar op zoek waren. Toen 

bukte een van de andere Pittkinderen zich ook naast je  broer en herinnerde me eraan 

dat je broer me wat gevraagd had en dat ik maar beter ‘snel iets kon zeggen, want 

anders’, maar één van de eksters had iets klein en kronkelends in zijn snavel en ik 

was te druk met bedenken wat het kon zijn. Opeens stond de hele groep te roepen. 

‘Zeg iets!’ en ze spraken de ‘s’ extra overdreven uit en een hele menigte had zich 

verzameld inclusief Carly Meadows en een groep andere Aasgieren uit mijn jaar en 

sommige mensen in de groep noemden me een psychopaat en ze scandeerden ‘zeg 

“psychopaat”, zeg “psychopaat”,’ omdat ze wisten dat dat een woord was dat ik niet 

goed kon uitspreken. Op dat moment realiseerde ik me dat ik aan mijn arm zat te 

krabben, iets wat ik altijd doe als ik zenuwachtig ben. Ik verloor de eksters uit het 

oog toen één van de kinderen uit de Pitt voorover boog en een blikje frisdrank over 

mijn hoofd leeggoot. Iedereen stopte toen met roepen, in plaats daarvan begonnen ze 

te lachen, terwijl de frisdrank langs mijn nek droop en mijn kraag doorweekte. Een 

paar van hen begon te wijzen, wat nogal dom was aangezien iedereen wel wist 

waarom ze moesten lachen. Ik ademde zo langzaam als ik kon, en ik telde elke 

druppel die langs mijn pony gleed en de stoep raakte. Na een minuut stopten ze met 

lachen en stonden ze me gewoon aan te gapen. Toen realiseerde ik me dat er andere 

druppels op de stoep vielen, rode druppels die veel dikker waren, iets dat opspatte 



als het neerkwam. De mouw van mijn shirt zat onder de rode druppels. Sommige 

Aasgieren noemden me walgelijk en een paar trokken zo’n rimpelhoofd maar de 

meesten staarden gewoon naar me. Toen gingen ze weg. Ik denk dat dat de enige 

keer was dat ik je broer in zijn schooluniform gezien heb.  

Die middag hield ik mijn blazer aan. Ik had wiskunde en mijn haar werd 

helemaal hard en plakkerig door de frisdrank maar het viel niemand op.  

 

TRANSCRIPTIE 

Gedeelte van het vraaggesprek tussen brigadier Terrence Mansell (TM) en klasgenoot van 

Gregory Hall, Ian Connor (IC). 

TM: Bedankt dat je met me wilde praten. 

IC: Geen probleem. 

TM: Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn we hier om het over Greg te hebben. 

IC: Um … ja, duh. 

TM: Hoe goed ken je Greg?  

IC: Nou, hij zit bij me in de klas. 

TM: Je zit naast hem. 

IC: Bij een paar lessen, ja. Engels. En nog een paar. 

TM: Zou je hem als een vriend beschouwen?  

[IC: lacht] 

IC: O, God, nee.  

TM: Dus, wat vind je van hem? 

IC: Hetzelfde als iedereen. 

TM:  En dat is? 

IC:  Dat hij gestoord is. 

TM: Kan je daar verder op ingaan? 

IC: Hij is psychotisch gestoord. 



TM: En waarom vind je dat? 

[IC: lacht nerveus] 

IC:  Nou… 

TM: Ik bedoel afgezien van wat er de afgelopen paar dagen gebeurd is. Ik bedoel, hoe is 

Greg aan die reputatie gekomen? 

IC: Zo is hij gewoon. 

TM: ‘Is hij gewoon’?  

IC: De manier waarop hij loopt. De manier waarop hij… kijkt. En dat krabben de hele 

tijd. Het gemompel. Hij zit ook aan de medicijnen, wist je dat? We hebben ze 

gevonden, Goose en ik, ‘antipsychotisch’.  

TM: Juist. 

IC: En dan heb je nog hoe hij tegen meisjes doet. Hij zit altijd naar de meisjes in de klas te 

kijken. Snap je? Echt zo van, naar ze te kijken.  

TM: Kijk jij nooit naar meisjes? 

IC: Niet op die manier, nee. Niet zo griezelig als hij het doet.  

TM: Ben je ervan op de hoogste dat je in zijn dagboek voorkomt? 

IC: Ik? 

TM: Ja, jij. 

IC: Wat zegt ‘ie over me? 

TM: Hij maakt verwijzingen naar je… houding… ten aanzien van sommige meisjes van je 

jaar. 

IC: Echt? 

TM: En meisjes uit lagere klassen.  

IC: Lagere klassen? 

TM: Angela Hargrove? 

IC: Daar had ik niks mee te maken. 

TM: Waarmee niet? 



IC: Oudejaarsavond. Ik weet dat ze dingen heeft gezegd toen de politie kwam. Dingen 

over Goose en Darren. Dat had niks met mij te maken. Ik was bewusteloos. 

TM: Gaat dit over het feestje op Wallaby Drive? Bij de familie Lambert? 

IC: Bij Goose, ja.  

TM: Heb je Greg die avond gezien? 

IC: Niet dat ik me kan herinneren. 

TM: Maar hij was wel op het feestje? 

IC: Zou kunnen. Is mij niet opgevallen. 

TM: Het is je niet opgevallen? 

IC: Hij valt niet erg op. Dat maakt deel uit van z’n griezeligheid. Zijn psychotische 

gestoordheid. En, zoals ik zei, ik was die avond helemaal van de kaart.  

TM: We dwalen een beetje van het onderwerp af. Ik probeer gewoon wat over Greg te 

weten te komen. Hoe hij is als persoon. Je zit al, hoe lang, drie jaar naast hem? Kan je 

me helemaal niets vertellen? 

IC: Alleen wat ik al verteld heb, hij is een griezel. 

TM: Verder niets? 

IC: Het komt door de manier waarop hij naar je kijkt. Daar komt het door, de ogen. Ogen 

spreken boekdelen.  

TM: Zijn ogen? 

IC: Precies, ja. Kijk maar gewoon in z’n ogen. Alles wat je wilt weten kan je daar vinden. 

In zijn ogen.  

TM: Heb je verder niets te zeggen? 

IC: Het spijt me. Ik probeer heus niet je tijd te verdoen of zo. Het is gewoon, ik ken die 

gast niet echt. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een gesprek met hem heb 

gevoerd. 

TM: Nou, wie kent hem dan wel? 

[Stilte.] 

IC: Geen idee. Hij heeft geen vrienden voor zover ik weet. Ik denk dat niemand hem echt 

kent. Dat is het nou juist. Je kunt de hele klas ondervragen en dan zou je nog niemand 



vinden die hem kent. Niet écht. Ik denk dat hij daarom zo griezelig lijkt. Dat hij 

daarom een psychopaat lijkt. Omdat hij zo alleen is. 

TM: Juist. 

IC: Dat, en de ogen. 

TM: Bedankt.  

 


