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Bloedneus, bloedoor, bloedoog
‘Alweer vechten! Waarom? Vertel op!’ Hans Ganzevogel, de
directeur, kijkt van Yessin naar Ali, en weer terug naar Yessin.
‘Altijd gedonder in groep 8. Wat is er toch mis met jullie klas?’
Alles, denkt Yessin, met onze klas is alles mis.
‘Nou? Zeg op. Jullie blijven hier tot ik haarfijn weet wat er
is gebeurd. Yessin?’
Waarom ik weer, denkt Yessin.
Iemand achter hen schraapt haar keel. Yessin kijkt om.
Wat raar: Souhaila is achter hen aan gekomen. Ze heeft
filmsterkrullen vandaag.
‘Ze maken altijd ruzie, meester,’ zegt Souhaila.
Klikspaan. Al die meisjes: dát is er mis met hun klas. Veel
te veel meisjes.
‘Maar Ali is weer begonnen,’ zegt Souhaila.
Wie heeft haar wat gevraagd?
‘Dus niet,’ zegt Ali. ‘Yessin begon zomaar te schoppen!’
Hij stroopt zijn broek op en laat een blauwe plek op zijn
scheenbeen zien.
‘Yessin?’
Hij haalt zijn schouders op. Het is waar: hij is begonnen.
En toch was het zijn schuld niet.
‘Maar...’
‘Niks maar,’ zegt meester Hans. ‘Er is geen excuus voor
geweld. Op mijn school wordt niet gevochten!’
‘Daarom doen ze het om de hoek,’ zegt Souhaila. ‘Zowat
elke dag. Vechten, en dat pesten ook.’
‘Word jij gepest?’ vraagt meester Hans. Hij ziet er verbaasd
uit. Logisch. Souhaila pesten is spelen met je leven. Ze komt
altijd zó fel uit de hoek.
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Souhaila komt naast Yessin staan.
‘Sara toch,’ zegt ze. ‘Het wordt steeds erger.’
Meester Hans zucht.
‘O, dat,’ zegt hij. ‘Is dat nou nog niet over? Dat gelazer
duurt al sinds groep 7!’
‘Groep 6,’ verbetert Souhaila. Ze kan soms een beetje
vermoeiend zijn.
‘Ja, ja. Maar één ding tegelijk, hoor. Nu wil ik weten hoe het
zit met die vechtpartij. Vooruit, Yessin.’
Nu moet hij wel. Maar de waarheid kan hij niet zeggen. Ali
is zijn vriend.
‘Gewoon,’ zegt hij. ‘We hadden ruzie over iets. Gewoon.’
‘En dan schop jij erop los?’
Yessin zwijgt. Hij heeft niet nagedacht. Hij werd opeens
woedend, zo erg dat hij niet meer kón nadenken.
‘Ze zijn gewoon zo,’ zegt Souhaila. ‘Altijd meteen slaan en
schoppen. Ali is het ergste. Sara wil naar een andere school,
zo erg is het.’
‘Souhaila! Het gaat niet over Sara nu. Ga jij maar naar de
klas.’
‘Maar...’
‘Ga!’ Meester Hans trekt zijn wenkbrauwen naar elkaar
toe. Ze hebben de kleur van smeerkaas, maar het ziet er toch
dreigend genoeg uit.
Souhaila verdwijnt mopperend. Eindelijk kijkt meester
Hans naar Ali.
‘En jouw kant van het verhaal?’
Ali haalt zijn schouders op en zegt niets.
‘Best,’ zegt meester Hans. ‘Dan wachten we hier gezellig
met z’n drieën tot één van jullie iets zegt.’ Hij gaat achterover
zitten en doet zijn armen over elkaar. Hij kijkt naar het
plafond en wipt met zijn voet. Overdreven, vindt Yessin.
Maar meester Hans houdt het wel lang vol.
6

Een hele lange suizende tijd is het stil.
Yessin kijkt even naar Ali. Ali port zijn elleboog in Yessins
ribben. Daar doet het nog zeer van het vechten en Yessin trekt
een gezicht.
Maar de pijn geeft niet. Ze hebben zojuist een geheime
boodschap uitgewisseld. Ali bedoelde: niks zeggen hoor! En
Yessin heeft hem gerustgesteld.
Meester Hans gaat anders zitten. Hij legt zijn voeten op
zijn bureau. Echt zo’n smerige kazengewoonte; hij heeft zijn
schoenen aan! En hij begint naar Ali te staren. Hij staart
en staart en staart. Ali staart gewoon terug. Dapper, denkt
Yessin.
Maar dan verlegt meester Hans zijn blik. Hij zit nu Yessin
aan te staren. En daar kan hij echt niet tegen! Hij weet niet
meer waar hij kijken moet. Dat staren van meester Hans lijkt
wel een soort martelmethode – net zoiets als de vallende
waterdruppel. Misschien is het wel tegen de mensenrechten.
Kunnen ze Hans Ganzevogel aanklagen.
Hij kan die strakke blik niet meer uithouden en slaat zijn
ogen neer. Maar even later wil hij toch weten of de directeur
nog naar hem kijkt, dus hij loert vanonder zijn oogleden. En
dan blijkt dat meester Hans zijn ogen nog steeds strak op
hem gericht houdt. Geen ontsnappen aan!
De meester denkt dat Yessin gaat breken. En dat is ook zo.
Want Yessin wil het eigenlijk héél graag vertellen...
Ali, Dylano en Mert waren op het schoolplein naar hem toe
gekomen, net toen ze waren gestopt met voetballen. Dylano
klom op een hekje en ging daar zitten wiebelen. Mert was
geheimzinnig dicht bij Yessin komen staan.
‘Jumbo na school,’ zei Ali.
‘Hoe bedoel je?’ vroeg Yessin.
‘Voetbalplaatjes. Je weet toch – die liggen achter de kassa.
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Jij en Dylano leiden die meid achter de kassa af en dan pak ik
de doos met plaatjes.’
‘Dat is jatten,’ zei Yessin.
‘Voetbalplaatjes zijn van iedereen.’
Dat is onzin. De klanten betalen er zelf voor, het zit bij de
prijs van de boodschappen in. Dat moest Ali zelf ook kunnen
bedenken.
‘Het is stelen,’ hield Yessin aan. ‘Toch, Mert?’
Mert keek naar Ali, en Ali zei: ‘Durf je niet? Mietje.’
‘Ben ik niet. Maar ik ga niet stelen.’
‘Kippenschijt.’ Dylano sprong van het hekje. ‘Wat is dat
nou voor kippenschijt, man. Hij zit je te fokken, hoor, Ali.’
‘Yessin doet gewoon mee,’ zei Ali. En tegen hem: ‘Je wilt
toch vrienden met me blijven?’
Toen liep hij weg; Dylano rende voor hem uit en Mert
sjokte er braaf achteraan. Yessin kon niet achterblijven. Ali is
de coolste jongen van de klas. Hij kan waanzinnig voetballen;
hij wordt prof later. Zowat iedereen is vrienden met Ali, de
jongens tenminste. Hij haalt niet zulke hoge cijfers als Yessin,
dat niet, maar toch bepaalt hij wat er in de klas gebeurt. Als
Ali vindt dat Sara weer eens een lesje nodig heeft, dan krijgt
Sara een lesje. Hij hoeft maar met zijn vingers te knippen en
Dylano en Mert beginnen haar te stangen, net zolang tot ze
huilt. Yessin doet ook mee. Je haalt het niet in je hoofd om
niet te doen wat Ali wil.
‘Dus na school bij de Jumbo,’ besloot Ali.
Yessin wilde niet. Maar dat kon hij niet zeggen, anders
komt hij alleen te staan. Behalve Ali en zijn vrienden zitten
er alleen maar meisjes in de klas. Nou ja, en Ilias – maar die
telt niet.
‘Oké dan. Maar ik blijf buiten,’ zei hij. ‘Dan sta ik wel op de
uitkijk. En ik hoef geen plaatjes.’
‘Op de uitkijk? In de vluchtauto zeker!’
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Dylano barstte in lachen uit.
‘Nee hoor, dan wil ik je er niet bij hebben. Je doet mee of je
doet niet mee. En anders sodemieter je maar op.’
‘Ja,’ zei Mert. ‘We hebben jou niet nodig, hoor.’
Ali legde hem met een blik het zwijgen op.
‘Laat dat mietje toch.’
En toen vloog Yessin hem aan. Hij laat zich niet uitschelden!
Vlak voordat ze in hun nekvel werden gepakt en naar de
directeur gestuurd, prikte Ali zijn vinger onder Yessins oor,
op het plekje waar het gevaarlijk is.
‘Eén woord en je bent dood.’
Dus het is niet eerlijk dat de directeur hem eruit pikt. Toch
kan hij het niet vertellen. Ali zegt nooit zomaar wat. ‘Dood’
betekent voor hem echt dood. Met de hulp van Dylano (lang,
sterk) en Mert (fel en gemeen) en Hamza en Jamal en Redouan
en Jay – echt iederéén staat achter Ali – kan hij makkelijk
winnen. Yessin zou alleen staan. Als hij klikt, wordt het
oorlog, en de uitslag staat vast.
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Plassende meisjes
Yessin zit te zweten. Hij kijkt steeds opzij naar de klok en ziet
de wijzer naar twaalf uur kruipen. Zo meteen gaat de bel en
hij weet wat er dan gaat gebeuren: dan zal Ali hem dwingen
om mee te gaan naar de Jumbo om voetbalplaatjes te jatten.
Hij kan geen kant op. Maar hij krijgt nu al moeilijkheden
genoeg thuis. Stel je voor dat hij ook nog betrapt wordt op
stelen!
Dat gedoe met Ali komt heel slecht uit. Yessin wil goede
cijfers halen. Hij wil de Evenaar verlaten met de beste score
van de klas – nou ja, misschien scoort Ilias hoger. Yessin
heeft de school al uitgezocht waar hij daarna heen wil: het
Leeghwater College. Daar hebben ze alleen havo en vwo, geen
vmbo. Yessin wil naar het vwo. Later wordt hij tandarts. Dan
koopt hij een zomerhuis in Turkije en een nieuwe Porsche.
Yessin gaat echt geen groente verkopen, zoals zijn vader.
Die heeft hartstikke goede diploma’s meegebracht uit
Turkije. En wat heeft hij eraan? Niks. Alleen omdat zijn
Nederlands nog altijd rammelt. Dus Yessin gaat ook heel veel
talen leren. Kan hij overal ter wereld aan de bak.
Deze dingen zegt hij tegen niemand. Ze zouden hem
uitlachen, Ali voorop. Ali wordt voetballer. Een echte prof.
Hij heeft zich ingeschreven voor twee of drie talentendagen;
honderd procent kans dat hij wordt ontdekt. Later speelt hij
dan bij Barcelona of Galatasaray. Daarom hoeft hij in de klas
niet op te letten. Soms zit hij gewoon te slapen. Meester Rik
zegt er soms wat van, maar meestal zucht hij en dan zegt hij:
‘O ja, Ali wordt voetballer, dat is waar ook.’
Drie minuten voor twaalf. Yessin steekt zijn vinger op.
Meester Rik kijkt hem vragend aan.
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‘Mag ik naar de wc?’
‘Nee. Het is zó twaalf uur.’
Het zweet breekt Yessin uit en het is alsof hij geen adem
krijgt. Er springen tranen in zijn ogen en hij begint te hijgen,
zomaar.
‘Oei,’ zegt meester Rik, ‘is het zó dringend? Ga dan maar
gauw.’
Yessin loopt rustig naar de deur, maar in de gang rent hij
en hij springt de trap met drie treden tegelijk af. Wegwezen,
voordat Ali achter hem aan komt!
‘Yessin. Wacht eens even jij.’
Hans Ganzevogel komt uit zijn kamertje en geeft hem een
brief.
‘Deze is voor je vader. Morgen getekend mee terugbrengen.’
Het voelt alsof hij een klap in zijn gezicht krijgt. Elke dag
papier prikken op het plein is al erg genoeg. (Het hoongelach
van Ali en de minachting van Souhaila.) Moet zijn vader het
nu ook nog weten? Zijn vader, die Yessin ieder weekend naar
de moskee stuurt om te leren hoe je een goed mens wordt.
Die denkt dat Yessin het lievelingetje van de meesters en
juffen is. Dezelfde vader die Yessin al heeft ingeschreven voor
de open dag van het Leeghwater. En die niets weet van Ali en
zijn terreur.
De bel gaat. Meteen stromen leerlingen de klassen uit.
Wegwezen!
‘Ja meester,’ zegt Yessin. Hij pakt de brief aan en propt hem
in zijn achterzak.
‘Ik ken de handtekening van je vader, hoor, denk erom!’
zegt meester Hans nog.
Yessin is al op weg naar het schoolplein. Snel, vóór Ali hem
in de gaten krijgt!
Maar dan komt er een drom peuters de gang op en hij loopt
zich vast. Hun juf grijpt hem bij zijn arm.
‘Kun jij niet even wachten!’ Het is geen vraag.
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Eindelijk is hij buiten. Ali en Mert weten welke weg hij altijd
neemt, daarom kiest Yessin een omweg. Hij heeft spijt als hij
ineens Ilias tegen het lijf loopt.
‘Ali zoekt je,’ zegt Ilias.
‘Weet ik.’ Waar bemoeit Ilias zich mee? Hij zegt in de klas
nooit een stom woord. Hij doet niet mee met voetballen, en
op het schoolplein zit hij te lezen.
‘Maar hij is de andere kant op gegaan.’
‘Oké.’ Yessin wil niet laten merken dat hij opgelucht is.
‘Ben je bang of zo?’
‘Nee!’ roept Yessin.
‘Dus wel,’ zegt Ilias. ‘Nou, zelf weten, hoor. Stelletje
kleuters.’ Hij loopt door.
‘Ik niet,’ zegt Yessin. ‘En trouwens...’ Maar dat laatste zegt
hij tegen Ilias’ rug.
Opeens wordt hij bij zijn schouder gepakt.
‘Waar gaan wij heen, mannetje?’ Dylano. ‘Jij blijft hier
netjes wachten op de Koning. De Koning moet je spreken.’
De Koning? Noemen ze Ali nu zo? Het was toch eerst de
Baas?
Ilias draait zich om. Hij staat te grinniken.
Yessin schaamt zich voor hem. Daarom zegt hij stoer: ‘Ali?
Wat moet Ali van mij? Ik wil gewoon naar huis. Morgen kan
hij me toch spreken.’
‘Hou je bek en meekomen. Snel. Vieze homo.’
Van de andere kant komt Ali aanlopen.
‘Waar is hij?’
‘Hier!’ schreeuwt Dylano.
Ali komt rustig dichterbij. Té rustig. Dat langzame lopen
is bedoeld om Yessin bang te maken. Achter hem aan komen
Mert, Redouan, Hamza en Jamal. Als een koning met zijn
lijfwacht, zo zien ze eruit.
Ali vraagt: ‘Waar ging jij naartoe? De Jumbo is de andere
kant op, hoor.’
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