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Het noodlot

‘Brand!’
‘Is het magazijn ontploft?’
‘Heb je het niet gehoord?’
‘Een aardbeving!’
‘Nee man, er komen piraten aan!’
Renée leunde door het pizzaluik in de bakkerij naar buiten en probeerde iets te zien. Van alle kanten kwamen kinderen het plein op rennen. De klok in de eik beierde oorverdovend.
‘Vergáderen!’ krijste iemand – Wendel. De Voorzitter rende heen en weer als een wildeman, klom half in de boom
en greep het eind van het klokkentouw, waardoor de Klokkenluider bijna naar beneden viel. Kinderen smeten overal
fietsen neer. De Pizzabezorger remde zo hard dat hij over
zijn pizzamand duikelde en in het stof belandde. Kinderen
klauterden in de stellage die de laatste dagen was verrezen
op het dak van het postkantoor. Iemand gilde: ‘Komen!
Komen! Komen!’ – helemaal overbodig, want de klok was
overal op het eiland te horen.
Renée ging naar buiten.
‘Wat is er aan de hand?’ Ze greep Fouad zo stevig bij zijn
arm dat hij met een halve pirouette bleef staan. Ze liet meteen los, geschrokken, want ze had de mouw van zijn keurige shirt gescheurd.
‘Geen idee. Wendel zal het zo wel bekendmaken.’
De Parlevinkers, de enigen die beslissingen mochten nemen, zaten al op de stenen bankjes bij de eik. Maar daaromheen was het dringen en duwen, want er leek opeens niet
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genoeg plek voor iedereen. En werkelijk álle Drakeneilanders verzamelden zich nu. Renée kon zich niet herinneren
wanneer dat voor het laatst was voorgekomen.
Wat was er toch? Renée keek even naar Fouad, die nu
met de Voorzitter stond te smiespelen. Zijn wenkbrauwen
vormden één zwarte streep. Nou ja, Fouad was altijd ernstig, dat zei niet zoveel. Als Parlevinker voelde hij zich verantwoordelijk voor alles wat misging.
Ze leunde tegen de zijmuur van haar bakkerij, die warm
was van de zon. Ze was die ochtend weer twee uur voordat
het licht werd opgestaan, om het deeg te kneden. Meestal
deed ze midden op de dag een dutje, als iedereen weg was
om te zwemmen of te spelen. Maar dat ging nu niet.
Wendel was op de grote steen geklommen, zijn hand in
de lucht.
‘Luister...’
Het bleef rumoerig.
‘Luister!’ herhaalde de Voorzitter. ‘Dit is een algemene
bekendmaking.’
‘Komt er een tsunami?’
‘Het zijn piraten, hè?’
‘Nee man, het magazijn is ontploft, dat zeg ik toch!’
‘Stil!’ Wendels stem sloeg over. ‘Stijn de Magazijnmeester heeft zojuist via de radio bericht gekregen dat Ajuparaplu drie dagen wordt vervroegd.’
Stilte. In de verte krijste een meeuw. De kinderen staarden Wendel aan. Ajuparaplu – ze hadden er niet aan willen
denken. Maar het was dichtbij, dat wisten ze. De dag dat de
Snorrevrouw met een grote boot zou komen om iedereen
op te halen.
Nee! dacht Renée. Ze wilde niet weg. Afscheid nemen van
iedereen hier? Zoals ze op Drakeneiland leefden, helemaal
zonder volwassenen, dat was het échte leven.
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‘Echt niet!’ gromde iemand aan de overkant van het plein
zacht. ‘Weer een kind worden zeker!’
Ja, dacht Renée, weer een kind worden dat moest doen
wat grote mensen zeiden. Geen baan meer. Niet meer zelf
beslissen. Ze zou Drakeneiland té erg missen! Er ontbrak
maar één ding: haar zusje. Waarom had Jella niet dezelfde
straf gekregen als Renée? Als haar tweelingzusje hier was,
zou Renée echt nooit meer naar huis willen. Nu...
‘Geen fikkies meer stoken...’
‘Geen boottochten meer naar Dodeneiland.’
‘En ik wou nog schelpen zoeken op de Verboden Kust!’
‘Geen boomhutten meer bouwen...’
‘Niet meer zwemmen midden in de nacht...’
‘Nooit meer zwemmen met dolfijnen...’
‘Vechten met haaien!’
‘Nee man, schatzoeken in de Groene Grotten!’
Om de beurt somden de andere kinderen op wat ze het
fijnste vonden. Renée beet op haar onderlip. Aan die dingen
had zij bijna nooit mee kunnen doen. Zelfs als het feest was,
moest zij vroeg naar bed. De Bakker moest altijd klaarstaan,
want iedere Drakeneilander had elke ochtend recht op een
vers brood op zijn veranda. De Waard moest ’s middags pizza’s en pannenkoeken kunnen serveren, en ook daarvoor
moest de Bakker zorgen. Dat was hard werken.
Eigenlijk, als ze héél eerlijk was, zou Renée het best lekker vinden om eens lekker door te kunnen slapen, helemaal
tot zeven uur! En dan aan tafel komen waar de verse boterhammen gesneden en al voor haar klaarstonden. Even leek
het alsof ze hazelnootpasta proefde...
Nee! Hier was ze immers gelukkig? Ze had zó veel vrienden hier... Thuis had ze eigenlijk alleen haar zusje.
Fouad zou ze wel nooit meer zien na Ajuparaplu.
‘Kom op, zeg.’ Wendels stem bibberde. ‘Jullie wisten al10
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lemaal dat het eraan zat te komen. Doe nou niet net of het
een ramp is.’
‘Het is wél een ramp!’ Marisol, een andere Parlevinker,
sprong op. ‘Drie dagen te vroeg! Dat kunnen ze niet maken!’
‘Zomaar Ajuparaplu vervroegen!’
‘Ik wíl niet weg!’
‘Ik ook niet!’
‘De kabelbaan is nog niet klaar!’
‘Ik ben nog helemaal niet in de Drakengrot geweest!’
‘Ze kunnen ons niet zomaar meenemen!’
‘Drakeneiland is van ons!’
Overslaande stemmen, verhitte koppen. Renée kende dat
van de Drakeneilanders. Ze jutten elkaar soms zó op, dat ze
door het dolle heen raakten. Maar de Snorrevrouw kwam
toch, daar was natuurlijk niks aan te doen. En dan moesten
ze mee. Het eiland was van meneer Papadopoulos, die besliste. En dat had hij dus al lang geleden gedaan. Naar Drakeneiland moest je voor straf, en de straf duurde niet langer
dan drie maanden. Dat stond van tevoren al vast.
‘Mensen, pikken we dit?’
‘Néééé!’ De kinderen in de stellage op het postkantoor
schudden hun vuisten.
‘Luister nou...’ De Voorzitter keek hulpeloos om zich
heen. Hij wenkte Fouad, die naast hem op de steen kwam
staan en iets riep – maar niemand luisterde. Renée schaamde zich een beetje namens hem.
‘Meneer Papadopoulos...’ begon Wendel.
‘Fladder op met je meneer Papadopoulos!’ riep Pierre, die
altijd nieuwe woorden bedacht. ‘Meneer Papadopoulos is
de baas niet!’
‘Dat is hij wel,’ probeerde Wendel.
‘Nee! Meneer Papadopoulos onderdrukt ons! Hij is een
onderdrukker! Een... een... hoe heet dat...’ Marisols stem
stierf weg.
11
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‘Een tiran?’ vroeg Fouad.
‘Ja, een tiran!’
‘Een dwingeland!’
‘Een bullebak!’
‘Maar dat is hij niet,’ zei Fouad. ‘Het eiland is nu eenmaal
van hem. Hij is de baas.’
‘Hij kan opfladderen!’
‘Wij zijn hier de baas!’
‘Drakeneiland is van ons!’
Er barstte een enorm geschreeuw los. Renée zag haar
hulpje Bibi in het gedrang ten onder gaan. Ze rende erop af
en sleurde haar overeind. Iemand was op de hand van het
meisje gaan staan; ze kermde van pijn.
‘Jasmijn!’ riep Renée.
De Genezer kwam aangerend.
‘Bibi’s hand wordt helemaal dik!’
Ze keek toe hoe Jasmijn een nat verband strak om het
gezwollen handje wikkelde. Nu stond ze midden in het gewoel, vlak bij Fouad, die maar weer op de grond gesprongen was.
‘Je hebt het tenminste geprobeerd,’ zei Renée troostend
tegen hem.
‘Het zijn soms net wilde koeien,’ zei Fouad, ‘die allemaal
blindelings één kant op rennen.’
‘Zonder na te denken,’ knikte Renée.
‘Zonder na te denken. Hoe kunnen we nou tegen meneer
Papadopoulos ingaan? Hij laat ons gewoon van het eiland
halen. Drakeneiland ís nu eenmaal niet van ons.’
Renée voelde in haar broekzak. Daar zat Ollie, het vingerpopje dat ze honderd jaar geleden van Jella had gekregen.
Ze wurmde haar wijsvinger in het wollen olifantje.
‘De school begint ook weer.’
‘Ja.’
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‘Wel balen.’
‘Ik weet niet... ik hou wel van school eigenlijk,’ zei Fouad
met een verlegen grijns.
‘Hóú je van school? Gek!’
‘Ik weet het.’
Ze stonden vlak bij elkaar en werden nog dichter tegen
elkaar aangedrukt door de woedende kinderen om hen
heen. Fouad glimlachte even.
‘Sorry.’
‘Kun jij niks aan doen.’
Het was een geweldig kabaal om hen heen, maar toch
leek het even alsof zij samen in een bel van stilte stonden.
‘Wat is dat?’ Fouad keek naar haar hand.
Renées hoofd werd warm. Ollie zag er niet uit, rafelig en
vuil.
‘Niks.’
Maar dat voelde als een leugen. Nee, als verraad.
Fouad keek haar aan, met nog steeds een vraag in zijn
blik.
Renée keek gauw een andere kant uit. ‘Van Jella, mijn
zusje,’ zei ze.
Toen kreeg Fouad een duw en raakten ze los van elkaar.
Toen ze hem weer in het oog kreeg, zat Fouad alweer op zijn
stenen bankje. Renée probeerde zijn blik te vangen, maar
hij keek niet meer.
‘Ik ga dus écht niet meer naar school,’ zei de Genezer, die
klaar was met Bibi’s hand. ‘Ik ga spijbelen.’
‘Niet doen,’ zei Renée. ‘Daar krijg je problemen mee.’ Zij
wist er helaas alles van. Meer dan een halfjaar lang had ze
zich niet op haar school vertoond. Daarom was ze naar Drakeneiland gestuurd. Spijbelen werd niet licht opgenomen.
‘O, maar ik laat me niet betrappen.’
Renée schudde haar hoofd. Dat had ze zelf ook gedacht,
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toen ze vorig jaar was weggebleven van haar nieuwe school
– ze had zich gewoon niet gemeld in september. Maar toch
was het uitgekomen.
‘Volwassenen winnen het altijd,’ zei ze.
Jasmijn trok een lelijk gezicht. Door het litteken in haar
bovenlip zag dat er eerder grappig uit.
‘Ik háát meneer Papadopoulos,’ zei ze.
Mo luidde de klok en het werd stil.
‘Dus,’ zei Wendel. ‘Jullie weten het nu. Schreeuwen helpt
niet. Het is gewoon het noodlot. We moeten naar huis en
dat is dat. Iedereen opruimen, inpakken en schoonmaken.
Overmorgen moet alles klaar zijn. Als je niet hebt ingepakt,
blijven je spullen hier achter. Dit was het.’
Hij stapte van de grote steen. De klok luidde eenmaal om
aan te geven dat de bijeenkomst voorbij was.
Renée draaide zich om en slofte terug naar de bakkerij.
Ja, dacht ze, dit was het. Eén zomer van vrijheid. Eén zomer
zelf beslissen. En dan zouden zij weer de baas worden: de
grote mensen die alles beter wisten – maar niet heus.
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