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Ik woon in blok zeventien, in de wijk Buytenwegh. Die is 
niet vernoemd naar iemand. Het is gewoon de buitenweg. En 
daar dan huizen omheen. De y is om de wijk historie te geven. 
Hij is al een jaar of tien oud. Het dorp is een stad geworden. 
De buitenweg is eerder de tweede binnenweg. Rondom zijn 
nieuwe wijken herrezen. Flats en slingerende repen rijtjeshui-
zen, normale en ook ‘gekke’ voor mensen met een rijtjeshuis-
fobie. Ze hebben van Lelystad geleerd dat je A) het groen niet 
moet vergeten en B) de wijken niet te recht toe recht aan 
moet neerzetten.
 Zoetermeer is een labyrint. Rozenbottelperken met daar-
tussen kubussen die op een puntige hoek balanceren en een 
wijknummer aangeven. Soms een gele kubus, dan weer een 
rode of blauwe. Als iemand naar ons toe komt, leggen mijn 
ouders uit dat ze Zoetermeer-West moeten aanhouden en 
vervolgens Buytenwegh-De Leyens volgen tot de gele blok-
ken nummer zeventien tonen. Daar start de muziekbuurt. Die 
valt uiteen in lanen en roden. De Bachlaan is een stuk verder 
dan de Duke Ellingtonrode. Het is ook niet alsof de César 
Franckrode daartussen ligt. Misschien vormen de straten, als 
je ze alfabetisch verbindt, een soort rozet. Zoals je uitrolt met 
Spirograph. Ik zal het systeem blootleggen en dan komt alles 
goed.
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Er komen weinig mensen bij ons op bezoek. Soms mijn tante. 
Ik heb er meer. Ook ooms. Mijn ouders, allebei uit een groot 
gezin, groeiden op in kleine ruimtes. Ze negeerden elkaar een 
beetje. Iedereen was er een te veel. Mijn moeder koos haar 
jongste zusje uit als lievelings. De rest van de familie zien we 
eens per jaar, om de beurt bij iemand thuis. Het ruikt dan naar 
koffiemelk en groentesoep. De tuintafel is aan de eettafel ge-
schoven. Er wordt een pakje kerstservetten uitgevouwen over 
de plastic kleden. Elk gezin maakt een gang voor het kerstdi-
ner. Kleine beetjes hoor, zeggen ze. Want het is altijd meer dan 
je denkt.
 Heel soms neemt mijn tante oma mee. Ik vind oma lief. 
Ze is klein en krom. Ze duwt haar duimen onder haar ok-
sels als ze staat. Alsof ze weg zal vliegen. Ze praat weinig maar 
haar bruine kraaloogjes zien alles. Ze fonkelen alsof ze foto’s 
maakt met flitslicht. Ze draagt dure wollen jurkjes en perst si-
naasappelsap voor ons. Ze draait de schillen kapot tegen de 
scherpe kartels van de pers. Het vruchtvlees wurmt zich tus-
sen haar ringen. Ze brengt mij en mijn zus een theeglas vol. 
Ze knipoogt naar me. Ik probeer dat terug, maar ik kan het 
niet. Ze lacht. Zegt dat ik mijn sap moet drinken voor de vi-
tamines de lucht in verdwijnen. Het smaakt zoeter en zach-
ter dan anders. Mijn ouders zeggen dat oma moeite met mij 
heeft. Omdat ik niet gedoopt ben, denken ze. Daarom is ze 
bang voor me. Dan zou oma het eerste vogeltje zijn dat bang 
voor me is.
 Achter ons huis loopt een paadje. Een overpad. Bij num-
mer vier kun je achter langs het blok fietsen. Wij zijn het 
vierde huis. ’s Avonds rijden we onze fietsen achterom. Mijn 
vader heeft een fietsenstalling gebouwd. Het is een los rek on-
der een afdakje. Vier metalen zwanenhalzen reiken naar voor-
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wielen. Als ik als laatste mijn fiets uit het rek sjor, komen de 
zwanen happend op me af. Ik schud ze weg en loop naar het 
paadje. Het is van dezelfde stoeptegels gemaakt waarmee al 
het Zoetermeers beton is afgebiesd. Schots en scheef, opge-
stuwd door de kracht van de wortels van de populieren. Als ik 
over de tegels fiets, rammelt mijn kettingkast. Mijn stuur trilt. 
Mijn bel belt. Ik step daarom meestal over het pad.
 Het is zaterdag. Eindelijk. Twee meter voor me zitten drie 
mussen. Ze hebben het druk. Ze zoeken iets of zitten in be-
spreking. De mussen zien mij niet. Ik rol wat verder vooruit. 
Mijn fiets maakt klagende geluiden over de tegels. De mussen 
horen het niet. Ik ben nu zo dichtbij dat mijn schaduw over 
de mussen valt. Ik haal mijn voet van het pedaal en schop een 
beetje in hun richting. De mussen zien mij niet. Of ze zien me 
wel, maar hebben geen reden een stapje opzij te doen. Ik kan 
wel door ze heen, zullen ze denken. Zo’n zweempje mens.

Ik leerde Helene kennen achter een berg turnmatjes in het 
materiaalhok. Ze had zich net als ik tijdens de gymles verstopt. 
Op zaterdag gaan we samen naar Den Haag. Ik fiets van mijn 
huis door het park naar het station. Mijn jas ruikt nog steeds 
een beetje naar bejaarden. Of naar stomerij. Of iets ertussen-
in. Het is een donkergrijze, tweedehands. Van het stalletje op 
de woensdagmiddagmarkt. Daar geef ik het grootste deel van 
mijn kleedgeld uit. En ook wat van het blikje met huishoud-
geld uit het scheve keukenkastje. Als ik er ben zie ik dingen en 
krijg ik ideeën. Worden mijn hersens warm. Ik kan ze afkoe-
len door spullen te kopen waar ik iets van maak. Ik heb van 
een witte nachtpon een korte losse jurk gemaakt. Die draag 
ik achterstevoren zodat de boord hoog sluit. De parelmoe-
ren knoopjes op mijn rug. Van een maillot knipte ik slobkou-
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sen tot over mijn knieën. Daar rijg ik linten door die ik achter 
vastmaak.

Je moet op de bomen letten. Als de bomen kaal zijn zie je hun ge-
raamte. De naakte populieren hebben zijtakken die wat omlaag rei-
ken. De zijtakken van die zijtakken groeien juist weer omhoog. Op 
het eerste gezicht zie je altijd het hangende geheel. Maar als je je con-
centreert op de zij-zijtakken kun je er een opwaartse boom van ma-
ken. Als het je lukt, dan haal je deze dag.

Helene en ik hebben op het perron afgesproken. Want zij 
komt van de overkant en zet haar fiets in de andere lekken-
de golfplaten stalling. De rest van het station is uit beton ge-
goten. Dat zag er een jaar lang heel modern uit. Maar beton 
blijkt na een regenbui slecht te drogen. Er ontstaan dan drui-
pende vochtpatronen op de wanden. De grote loopbrug over 
het spoor huilt. Om op het perron te komen moet je eerst die 
brug over. De treden van de trap zijn van beton. De hoge zij-
wanden ook. Eigenlijk kun je alles van beton maken.

Ze zit niet op de bankjes, want daar kleven rochels, voetstap-
pen en kauwgom aan, maar op de twee rode stalen stangen die 
op heuphoogte tegen de plastic ramen zitten. Een soort vang-
rail. We dachten eerst om de ruiten te beschermen, maar die 
ruiten zijn plexi en daar kun je niet veel aan verpesten. Dus 
zijn ze bedoeld om tegenaan te leunen. Als de bankjes vol zijn. 
Of vies. Volwassenen kunnen hun kont tussen de twee stan-
gen proppen en dan hun benen wat schuin naar voren zetten. 
Misschien dat dit lekker staat. Voor ons zijn die stangen daar-
voor te hoog. We klimmen op de bovenste. Dat is niet eens zo 
makkelijk, je moet balans houden. Tussen de stang en de ra-
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men zit iets van tien centimeter ruimte, de lengte van de bou-
ten. Je hebt maar een heel smal plekje om op te zitten. Het is 
alsof het plastic in je rug je er steeds vanaf duwt. Met je voe-
ten op de onderste stang terugduwen werkt het beste, maar als 
je toch je evenwicht verliest knal je hard met je knieën op de 
stenen. Misschien dat ze daarom rood zijn, die balken. Rood 
is geen treinkleur. Blauw en geel zijn de spoorwegen, toch? 
Rood is een signaalkleur. Pas op, dit is geen bankje. Helene 
bedacht dat het een soort roeden waren. Zoals bij gordijnen. 
En dat ze dan maar één letter hoefden weg te laten. Zal wel, 
zei ik.

Ik trek mijn schouders op zodat mijn oren bedekt worden 
door de grote hippiesjaal. Aan de uiteinden heb ik zwar-
te overhemdknoopjes geregen met lichtgevend oranje ga-
ren. Ik vroeg pas een Arafatsjaal voor mijn verjaardag, maar 
mijn moeder vond dat niets. Ze had vloeibare make-up voor 
me gekocht. Een mat lichtgrijs tubetje van Ellen Betrix. Je 
ziet zo wit steeds, zei ze. Dat is zo. Zeker sinds ik mijn haar 
donkerbruin heb geverfd. Het hoort ook wel een beetje. Veel 
zwart op je ogen en verder wit. Probeer het gewoon, zei mijn 
zus. De make-up trok een laagje waaronder mijn wangen het 
warm kregen en begonnen te gloeien. Ik zag iemand anders in 
de spiegel en dat vond ik leuk.
 Misschien doe ik het vanavond op als we naar de Boerderij 
gaan. Ik mag geen zwart haar en geen kleren met gaten, maar 
ik mag wel alleen met Helene en een tentje naar Pinkpop. Het 
is moeilijk in te schatten. Het duurde eeuwig voor mijn zus 
gaatjes in haar oren mocht. En de discussie startte bij mij op-
nieuw. Ik heb plannen voor een tatoeage. Maar dat durf ik niet 
te vragen. Ik neem aan dat het niet mag.
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 Mijn vader en moeder zijn ouder en spreken andere ouders 
niet. Ze vinden Zoetermeer ordinair. Ze vinden dat wij plat 
praten. Met z’n tweeën praten ze ons na. Ik bijt dan op mijn 
lip. Mijn zus haalt haar schouders op. Hadden ze hier maar niet 
moeten gaan wonen toch, zegt ze. Misschien ook geen kinde-
ren moeten krijgen, zeg ik. Als het jaren lang niet lukt kan het 
betekenen dat je beter af bent zonder. Mijn moeder vindt het 
zwaar om ons te hebben. Daarom wonen we naast het werk 
van mijn vader. Hij is elke dag vroeg thuis voor mijn moeder. 
Hij gaat dan in zijn studeerkamer zitten. Mijn moeder kookt. 
Ze heeft er de pest aan, zegt ze. Mijn vader zegt dat het heer-
lijk is. Mijn zus en ik zeggen uh-huh.

Mijn zwarte wollen wanten trekken een kaartje uit de auto-
maat. Ik ga naast Helene zitten. Ze ziet er lief uit. Ze heeft iets 
Frans in haar gezicht en haar getoupeerde haren maken haar 
extra aaibaar. Ze probeert er gevaarlijk uit te zien, met een 
lange trenchcoat en kistjes. Daar is nog niemand ingetrapt. ‘Ik 
heb nagedacht over Mariëlle,’ zeg ik, buig tegelijkertijd naar 
voren en kijk of de trein er aankomt.
 ‘Uit onze klas?’
 ‘Ja. Ik denk dat ze thuis kuikentjes kweekt.’
 Helene lacht. ‘In haar kamer?’
 Ik schud mijn hoofd. ‘In de schuur.’
 ‘Ze woont op de dekken.’
 ‘Dan in de kelderbox.’
 Dat klopt ook niet, want de dekwoningen hebben geen 
kelders. Doordat het bij die garages donker is, voelt het wel 
ondergronds. Erbovenop liggen betonnen platen en daar zijn 
de huizen op gebouwd. Ook dat kan met beton: je bouwt een 
hele wijk op betonnen platen die rusten op dikke palen en 
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garageboxen. In Zoetermeer gebeurt het. De huizen hebben 
groene dakpannen. Voor de sfeer, denken wij.
 ‘En daar ziet ze dan de buurman?’ Helene plukt aan pluisjes 
van haar paarse handschoenen.
 ‘Ja, die ziet ze daar bij de kuikentjes.’
 ‘Arme kuikentjes.’
 ‘Ja.’
 ‘Zou ze haar truien breien van kuikentjeswol?’
 ‘Als het zou kunnen zou ze het doen, maar het is haar nog 
niet gelukt die veertjes aan elkaar te spinnen. Dus koopt ze 
bolletjes nepwol in kuikenkleuren. Bij de Moda.’
 ‘Ze gaat er later werken.’
 ‘Kan ze zelf de inkoop doen.’
 ‘En haar creaties in de etalage hangen.’
 ‘Naast de corsetkleurige onderbroeken.’
 ‘Step-ins,’ zeg ik.
 ‘Wat?’
 ‘Step-ins. Zo heten die broekjes. Die doen vrouwen over 
hun onderbroek aan zodat je geen flubbers ziet. Je krijgt er 
wel een hele platte reet van.’
 De sprinter komt eraan. We maken een sprongetje van de 
rode roeden af. We drukken op het knopje waaromheen in 
het vuil een tiet getekend is, zodat het een tepel lijkt.
 ‘Wat doet ze als die kuikens kippen worden eigenlijk?’ zegt 
Helene in het gangpad.
 ‘Die brengt ze naar de poelier.’
 ‘Meerzicht?’
 ‘Nee, te opvallend. Soeterweide. Naast de Vendett zit toch 
zo’n kar.’
 ‘Dat is een viskraam.’
 ‘O ja.’
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 We zitten naast elkaar met een gangpad tussen ons. De 
coupé is best vol. Heel Zoetermeer is ingestapt voor de trein 
bij ons station kwam. We staren naar de kale bomen langs de 
weilanden en flats en houden onze mond tot Den Haag.

De treindeuren klappen open en we ruiken friet, horen om-
roepberichten en zien mensen. Dezelfde mensen als waar we 
vandaan komen, dat zijn immers Hagenezen die naar Zoeter-
meer zijn verhuisd voor een tuin of in elk geval groene dak-
pannen. Toch is het hier anders. We lopen langs de zebraklok 
naar de uitgang bij het Malieveld. We steken links over rich-
ting stad. Eerst naar Plato. Daar koopt Helene The Sisters of 
Mercy en ik Clan of Xymox.
 We proberen samen een collectie aan te leggen. Zij Un-
known Pleasures en ik Closer. Zij This Mortal Coil, ik Dead 
Can Dance. We lopen een rondje met onze platte tasjes. Kij-
ken even bij Servaas naar de gitaren. Helene zou een Les Paul 
willen. Ik een Stratocaster. We komen langs de Chinese win-
kel. Ik koop er een doosje Spaanse lucifers. Die kun je onder 
je schoenen (niet alle zolen) aansteken. Het is iets wat je vaak 
moet oefenen om het er een beetje soepel uit te laten zien. 
Dus ik moet wat meer gaan roken.

In de sprinter terug zitten we tegenover elkaar bij het raam. 
De tl-lampen boven het gangpad zijn fel. We moeten onze 
smoel bijna tegen de grauwe ramen persen om de treurnis 
buiten te kunnen volgen.
 ‘Mooi hè?’ grapt Helene.
 ‘Adembenemend... ik kijk alleen maar omdat ik anders de 
hele tijd mijn eigen kop zie in het raam.’
 ‘Dubbel.’
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 Ja, nu zie ik het. In het glas verschijnen twee wazige versies 
van mij, net anderhalve centimeter uit elkaar getrokken.
 ‘Jezus. Ja. Nou zit ik dus toch te kijken.’
 ‘Kan je hier een keer een foto van maken? Ik vind het wel 
een albumhoes-iets.’
 ‘Nee, dat kan alleen in je hoofd.’

We trappen over de betonnen jankbrug naar Helene. We gaan 
bij haar thuis luisteren. Onze tasjes met platen klappen links 
en recht en omhoog. Het tocht tussen de flats. Aan het stuur 
hangen kan niet want dan komt het tussen de spaken mis-
schien. Als we de hoek om gaan en de plaat me in mijn bek 
mept, ben ik het zat. Ik leun met mijn pols nu op het hand-
vat en knijp met mijn vingers de plaat stevig vast door mijn 
wanten en het tasje heen. De lp steekt verder uit, dus ik moet 
achter Helene gaan fietsen. De rozenbottels zijn zo vertakt 
langs het asfalt van de fietspaden, dat ik mezelf een beetje de 
prins op weg naar Doornroosje voel. Ik snij mijn strot er nog 
eens aan open.
 Helene woont in het gekste van de bijzondere huizen. Het 
zijn verspringende witte hoge panden met allemaal een door-
zichtige oranje plastic koepel op het dak. De huizen zitten aan 
elkaar en de tuinen ook. Geen schuttingen. Gewoon een ei-
gen denkbeeldig stukje om iets te planten. Er woont een wat 
ander soort mensen. Zoals de ouders van Helene. Die komen 
niet uit Den Haag, daar hoef je je schoenen niet uit te doen 
in de gang. Het hele huis ruikt naar Iets, het dwergkonijn van 
Helene. Op de vloer liggen gigantische stenen, zoals in de 
kerk. Ze hebben een oud Frans bed als bank, een aardewerken 
pot als krantenbak en ze draaien keihard Miles Davis.
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Op tafel staat vandaag een ampèremeter, waarmee Helenes 
vader in de weer is. Het is belangrijk dat je niet vraagt wat hij 
aan het doen is. Deze man is niet normaal bèta en ik ben bij 
natuurkunde in de eerste les al min of meer afgehaakt. Ik be-
grijp gewoon niet wat Helenes vader zegt. Plus dat hij Lim-
burgs praat. En heel zacht. Ik dacht eerst dat het aan mij lag. 
Dacht echt dat ik bij het laatste concert van The Cassandra 
Complex in het Paard mijn oor doorboord had door bij de 
boxen te gaan staan. Maar toen legde Helene uit dat haar gezin 
over een speciaal gen beschikt waardoor zij onmeetbaar zacht 
Limburgs kunnen verstaan en zo over anderen kunnen rodde-
len in hun bijzijn.
 ‘Genen geven af, wisten jullie dat,’ heb ik ze teruggegeven, 
‘dus als ik maar vaak genoeg bij jullie eet heb ik het over een 
tijdje ook.’
 ‘Heeft meneer Nagel je dat verteld?’ vraagt Helene.
 ‘Nee, ik heb het Nagel uitgelegd. Hij wist dit nog helemaal 
niet.’

Ik zeg Helenes vader gedag en verwacht geen antwoord. 
De moeder van Helene komt onder een grote groene sprei 
met paisleymotief vandaan. Met verward haar en een groot 
frommelig boek. Ze zegt dat ze het fijn vindt me te zien en 
vraagt of ik blijf eten. Ik knik. Even bellen. Wij hebben een 
draaischijf, maar bij Helene hebben ze een telefoon met vier-
kante knopjes. Ik krijg mijn vader. Vraag naar mijn moeder. Ik 
mag blijven eten. Ik zeg dat ik daarna even thuiskom om me 
te verkleden.

We draaien eerst The Sisters of Mercy. Daar kennen we de 
meeste nummers al van. Of we denken ze te kennen. Als ik 
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voor het eerst iets hoor zoek ik iets waarmee ik het kan ver-
gelijken. Daarna snap ik de vergelijking niet meer. Als ik het 
eenmaal ken, krijgt het een eigen plek. De ene diepe donke-
re klaagzang is oneindig anders dan de andere. Ooit. Nu nog 
niet. Van Medusa van Clan of Xymox komt alleen ‘Louise’ ons 
bekend voor. Er zit een lange hinnik in het refrein. Zo’n ‘huh 
huh’ dat alleen vage gothic bands stoer kunnen laten klinken. 
Met veel galm en echo.
 We zitten op de grond en spelen Rummikub, soms uren 
achter elkaar. Het maakt niet uit wie er wint. Het gaat erom 
dat we iets doen. En stil kunnen zijn. Zonder dat je er echt 
voor gaat zitten van kijk ons eens luisteren naar de muziek. 
Het moet met je meebewegen. Het volgt je als je huiswerk 
maakt of tekent of fietst. Het maakt hetzelfde mee en wordt 
van jou. Of jij moet meegaan met de muziek, maar dan moet 
je er op dansen. Dat doe ik het liefst. Dat doe ik vanavond.
 Helenes moeder roept dat we gaan eten. We maken ons 
potje niet af. Kant B van Clan of Xymox laten we draaien 
want die zijn we aan het opnemen voor Helene.

We eten gekookte artisjokken en dan forel. Ik krijg thuis ge-
woon een schep uit alle schalen op tafel. Puree. Hachee. Wat 
worteltjes met peulen. Hier is elke vorm van eten een bo-
venbouwvak. Je krijgt je eigen vis of stronk. Ik kijk goed hoe 
het werkt, het pellen, ontleden, fileren. Onder het oog zit een 
wangetje, zegt Helenes vader. Dat is het lekkerste deel van 
de forel. Ze kijken allemaal naar mijn bord. Het oog staart 
me glazig aan. Ik voel niks voor vissen. Of eigenlijk wel. Ik 
voel even een rilling. De glibberigheid. In de sloot achter ons 
huis zitten snoeken die me vroeger omver zwommen. Hun 
beukende gladheid langs mijn spartelende kuiten. Maar aan je 
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vork geprikt is er niks mis mee. Dat scheelt weer een vis. Ik 
kreeg ooit twee vissen als kettinghanger voor mijn verjaardag. 
Omdat ik van februari ben. Ik ben vis. Ze zitten nog in het 
doosje. Ze zijn gelukkig met z’n tweeën.
 De forel wacht op me. Ik wip met het puntje van mijn mes 
het oogje eruit en staar in een bloedzwart gat. Helene en haar 
moeder lachen. Ik bedenk of ik zal doen alsof het een grap 
was. Maar ik geloof niet dat ik hier stoer hoef te doen of zo. 
Had ook gekund, zeggen ze. Ik vind het zelf te stom voor 
woorden. Mijn wang zit ook onder mijn oog. Waarom zou dat 
bij een forel achter z’n oog zitten. Ik ga verder met fileren en 
dat is best een puzzel.
 Na het eten pak ik mijn plaat en het cassettebandje met de 
plaat van Helene. Als ik beneden kom liggen ze naar de Young 
Ones te kijken op de bbc met een kan doordrukkoffie. Ik zou 
wel willen blijven maar dan zie ik er straks stom uit. Helene en 
ik zien elkaar bij de Boerderij. Ik bedank voor het eten en fiets 
naar huis.

Het is koud en donker. Ik ben bang het plastic tasje kwijt te 
raken want mijn vingers voel ik al niet meer. Ik fiets zo hard 
als me lukt over de stille stenen. Door het park is korter, maar 
best vreemd als het donker is. De dauw dampt dan van de pol-
dergrond, je zou er van alles in kunnen zien. Ik zie dingen.

Je ziet dingen, maar als je door de wijk fietst zie je ze niet. Dan zijn 
ze er niet.

Ze zijn er dan wel, maar ik zie ze niet.

Je ziet ze niet, dus ze zijn er niet.
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Ik rij door de geur van speklapjes en dan weer door draad-
jesvlees. Nergens zijn mensen. Binnen brandt overal licht. Ik 
hoor mijn fietsbanden. Het tasje. Mijn adem. De afzuiginstal-
latie van de snackbar in de keet bij het station. Ik fiets door 
een grijze frietwalm. Ze frituren hier ook langwerpige ge-
haktballen. Die snijden ze in en vullen ze met mayo en ket-
chup en ui. Is hun specialiteit.
 Oversteken is ’s avonds geen probleem. Ik heb onderweg 
nergens hoeven stoppen en ben bijna thuis. Links ligt mijn 
middelbare school. Het Pallas College is een eindeloos vertak-
te bungalow. Niet veel verder ligt de oude basisschool. Beetje 
dezelfde stijl. Daar liep ik al jong zelf heen. Het was maar één 
keer oversteken. In het begin werd ik opgewacht door de suk-
kels uit mijn klas. De een hield me vast, de ander schopte mijn 
schenen kapot. Het deed vooral veel pijn als ze nog niet ge-
heeld waren van de vorige keer. Dan zette ik een soort knopje 
om in mijn hoofd. Zo was ik er gewoon even niet en voelde 
ik niets. Dat vonden die jongens natuurlijk stom. Na een paar 
maanden hield het op. Oma, noemden ze me. Om mijn bril 
en mijn moeilijke woorden. Die waren alleen niet moeilijk. 
Die gasten waren gewoon niet snugger.
 Met Astrid was ik de enige van onze klas die naar het vwo 
ging. Astrid is lief. We zitten nog steeds bij elkaar in de klas. 
Maar we zijn nu zo anders. We kletsen soms even in de pauze. 
Zij weet het van die bril en die schenen. Daar hebben we het 
nooit over. Maar ze weet het wel.

Ons huis ruikt naar bami en koffie als ik binnenkom. Mijn zus 
speelt dwarsfluit op haar kamer, dat hoorde ik al toen ik aan 
kwam fietsen. Mijn ouders kijken naar het nieuws. Ik ga even 
bij ze zitten met mijn jas aan. Bij het weer loopt mijn vader 
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naar de tv. Net voordat hij het toestel wil uitdrukken bedenkt 
hij zich en loopt naar zijn werkplek.
 Doordeweeks gaat de televisie na het Journaal uit en loopt 
mijn vader weg. Hij geeft ’s avonds cursussen Filosofie aan vol-
wassenen. Als hij geen les geeft bereidt hij de volgende voor. 
Mijn moeder leest dikke Franse boeken. Ze werkt niet. Om-
dat ze de kans niet krijgt, zegt mijn vader. Hij heeft ons verteld 
dat mijn moeder heel intelligent is, maar destijds niet mocht 
studeren. Ze werd secretaresse. Een heel goede, zegt mijn va-
der. Toen ze zwanger werd van mijn zus stopte ze. Want dat 
was gebruikelijk. En daarna kom je er niet meer in. Dan ben je 
te oud. Ik vertelde een keer dat de moeder van een klasgenoot 
bij de Manfield was gaan werken. Mijn vader en moeder lach-
ten. Ik vroeg ze waarom. Mijn moeder zei dat ze daar gewoon 
erg om moest lachen.
 In het weekend is er een film op televisie. Dan blijft mijn 
moeder kijken. Op de bbc, zegt ze er altijd bij. Omdat Hele-
nes moeder ook bbc kijkt hebben we ze een keer samen koffie 
laten drinken. Helenes moeder had een rommelige cake ge-
bakken. Mijn moeder bedankte liever omdat ze op haar figuur 
lette. De laatste slok koffie, met doordrukdrab, liet ze staan. Ze 
zei dat ze het erg aangenaam vond, maar nodig boodschappen 
moest doen. Ik bleef nog even.

Door de aankondiging van de spelshow heen vraagt mijn 
moeder hoe ik het heb gehad. Ik zeg goed. Ik vertel van de 
platen en van de artisjok en de forel. Ik vraag hoe het hier was. 
Goed, zegt ze. Rustig. En dat ze bami gegeten hebben. ‘Dacht 
ik al,’ zeg ik, sta op en ga naar boven. Op de trap zeg ik dat ik 
zo weer wegga. Mijn moeder knikt. Want dat had ik al gezegd. 
Het mocht.
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 Mijn kamer is turquoise met paars. Ik heb laatst een geba-
tikte doek tegen de kastdeur gespannen. Een van de posters 
boven mijn bed is losgeraakt. Over de rechterhelft van Ian 
Curtis hangt een omgevouwen papierpunt met een roze bud-
dy. Alsof hij een hap bubblegum neemt. Vanaf mijn bed stomp 
ik de poster voorlopig weer goed. Of je zo iemand wel aan de 
muur kon hangen, vroeg ik me nog af. Je hoort het in zijn pla-
ten. De afstand van alles. En nu probeert hij zich los te wur-
men. Hier had hij nooit willen eindigen.
 Ik moet snel muziek opzetten om de toonladders uit de 
mosgroene bloemetjeskamer hiernaast te verslaan. Mijn hand 
pakt het Exit-cassettebandje. Het is niet eens een keuze, dus 
ook geen verstandige. De tape is wie ik ben of was of straks 
ooit ben geweest. Maar dan in nummers waarmee het beter 
kan worden uitgelegd. Met zeurende gitaren, trillende bassen, 
wanhopige uithalen en door alles heen een kille hartslag die 
onverstoorbaar door blijft tikken. Op bekkens en trommels.
 Ik trek een zwarte maillot met slobkousen aan. Ik vind 
maillots met gaten het mooiste maar ik mag dus geen gaten 
van mijn moeder. Daarop een Schots minirokje en een zwart 
mouwloos truitje. Erover een zwart butlercolbert van opa. Ik 
maak me op met de tube van mijn verjaardag. Ik moet mijn 
ogen extra zwart maken om weer een beetje op vanmiddag te 
lijken. Ik doe knalrode lippenstift op.
 Mijn haar is het meeste werk. In de badkamer hou ik het 
stuk zeep onder de kraan en smeer mijn handen vol schuim. Ik 
wrijf door mijn haar terwijl ik ondersteboven hang. Dan pak 
ik – op de tast – de föhn en maak het droog. Als ik overeind 
kom zie ik de spiegel iets wat lijkt op een Monchichi aapje. 
Maar dat hoort. Nu moet ik het in model brengen. Plukken 
maken. Zeep is fijn. Je kunt het blijven kneden. Pas als je er lak 
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in doet is het definitief. Vandaag maak ik een middenschei-
ding. Ik vouw alles schuin omhoog naar links en rechts op 
een lok na. Die laat ik hangen voor mijn rechterwang. Hij valt 
over mijn luie oog dus daar heb ik geen last van.
 De zeven nummers op de tape zijn voorbij. De speler speurt 
het glanzende bruine lint af naar sporen van geluid. De draai-
ende wielen hebben iets dreigends. Het gezoem van de aan-
gezwengelde band doet me denken aan het intro van ‘New 
Dawn Fades’ van Joy Division. En dat begint nu in mijn her-
sens te spelen, dwars door de fluit van mijn zus, waardoor ik 
niet meer goed kan nadenken. Zoiets gaat nooit meer weg. 
Onze grasmaaier zit in Sonic Youths versie van ‘Into the 
Groove’. Het is net als dat de batterij van je walkman op raakt. 
Dan vertraagt de muziek een halve minuut lang voor ze he-
lemaal stopt. Dat langzame stuk, dat kan ik dus niet vergeten. 
Zelfs als ik de lp draai weet ik nog precies waar de hoge krijs-
jes van Dead Can Dance veranderen in het trage geklaag van 
een bejaarde debiel.
 Ik druk de tape uit. Ik heb een stereotoren met drukklep-
jes. Die schieten af en toe los maar dan klik ik ze terug. He-
lene heeft tiptoetsen. Het ziet er mooi uit. Als een glanzende 
flat met allemaal lichtjes. Af en toe tikt ze een raam aan en dan 
gaan daar de lichten aan of juist uit of ze veranderen van kleur. 
Tiptoetsen zijn duurder. Maar ze schijnen snel stuk te gaan. 
Dus zonde om lang voor te sparen. Voor mij heeft het sowieso 
geen zin. De toetsen herkennen me niet. Pakken me niet. Als-
of ik er niet ben.
 Ik zet mijn nieuwe plaat op. Er komt altijd zo’n moment. 
Dat je de muziek gaat voelen. Na een keer of zeven begint 
het. En dan wordt het steeds heftiger. Tot het over de top gaat. 
Dan is het weg. En koop ik een nieuwe plaat. De nummers die 
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nooit verplatten, die me in mijn gezicht blijven meppen tot 
mijn mascara black-and-blue over mijn wangen stroomt, die 
mogen op de Exit-tape. Mee naar het hiernamaals.
 Terwijl ik weer ‘Louise’ draai geef ik mijn nagels een extra 
laag zwarte lak. Mijn rug leunt tegen de paarse kussens. Ik doe 
mijn ogen dicht. Straks ga ik uit. Dan tilt de muziek me op, 
trekt me uit elkaar.

De plaat is afgelopen. Mijn nagels zijn droog. De dwarsfluit is 
terug in zijn koffer, want ik hoor de stem van mijn zus bene-
den. Soms kort onderbroken door haar lach. Niemand zegt 
verder iets. Op mijn wekker zie ik dat ik over een uur en 
twintig minuten pas op de fiets kan. Dan ben ik daar om elf 
uur. Eerder is er niets aan. Later heeft geen zin want dan moet 
ik alweer bijna naar huis. Ik kan even beneden gaan zitten. Of 
alvast mijn wiskunde maken voor maandag. Ik pak het grote 
gele boek, ruitjespapier, een geodriehoek en de rekenmachine 
uit mijn canvas rugzak. Ik zie een geplet mandarijntje onder-
in. Dat breng ik naar de prullenbak in de badkamer. Die ruikt 
toch al muf naar natte watjes en maandverband. Ik neem een 
stuk wc-papier mee terug naar mijn kamer. Dat prop ik tegen 
de natte plek onder in mijn tas. Het zal maandag wel droog 
zijn.

Je weet niet hoe je je morgen voelt. Maak je huiswerk maar.

Het is een beetje raar. Omgekleed en opgemaakt aan wiskun-
de zitten. Toch gaat het best. Maar goed ook, want mijn cij-
ferlijst is een dalende lijn. Ik moet wel mijn huiswerk maken, 
zeggen ze. Maar ik draai liever muziek en dan komt het er niet 
van. Nu is het stil. Ik hoor alleen beneden de televisie en soms 
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iemand die iets zegt. Mijn wangen beginnen te gloeien onder 
het laagje make-up.
 Ik maak mijn huiswerk helemaal af en leg Frans klaar voor 
morgen. Ik doe mijn ringen om. Een van vleugels en een met 
een doodskop. Ik bind een lange zilveren bloemenketting om 
mijn nek en maak het restje ketting vast aan een oorbel. Dan 
trek ik mijn jas aan. Die had ik mee naar mijn kamer geno-
men.
 Onze trap landt midden in de zitkamer. Dus kom ik als een 
soort Olivia Newton-John in Grease naar beneden en gaan ze 
iets zeggen over mijn kleren.
 Ik schuif tien gulden en mijn huissleutel in de zijkant van 
mijn schoenen. Dan hobbel ik zo nonchalant mogelijk de trap 
af. Mijn moeder en zus zitten al klaar. Mijn moeder probeert 
haar lachen te onderdrukken. Mijn zus proest overdreven bin-
nensmonds. Ik knijp mijn ogen even samen en kijk haar aan. 
Of dat mode is, wil mijn moeder weten. Ik kan beter niets 
zeggen want dan horen ze aan de hoogte van mijn stem dat ik 
het erg vind. Het is mijn eigen schuld. Deed ik mijn haar in 
een staart en een grijze sweater aan, dan zouden ze niets zeg-
gen. Dat weet ik niet zeker eigenlijk. Heb het nooit gepro-
beerd.
 Mijn zus wil iets zeggen. Ik onderbreek haar. ‘Hoe laat moet 
ik thuis zijn, mam?’ Ik huil nog net niet. ‘Wat denk je zelf ?’ 
vraagt ze. Ik zeg halféén. Ze knikt. Ze vraagt of ik mijn sleutel 
heb. En of mijn vader even met me mee zal fietsen. Mijn va-
der zit nog in zijn studeerkamer. Ik schud nee. ‘Dag schat, doe 
voorzichtig. Veel plezier.’ Dat zegt ze altijd. Ze kijkt alweer te-
levisie. ‘Doeiiii,’ zegt mijn zus, nog steeds half schaterend.
 Ik ga door de achterdeur naar mijn fiets. Het is zo koud 
buiten. Met mijn handschoenen dep ik de tranen die anders 
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alle verfsoorten op mijn gezicht zullen mengen tot iets van 
abstracte kunst.
 Ik neurie Louise, Louihihise, Louhihihihihihise. Ik ontdek 
de lach in de wanhopige uithaal en grinnik door mijn eigen 
gejank heen. Zo aan Helene vertellen. We hebben op de op-
rit van de Boerderij afgesproken. Daar spreekt iedereen af. Je 
wil er niet te vroeg zijn. Dan sta je daar. Ik maak een omweg 
en pak een brug verder. Die gaat over de autoweg. Ik stap af 
en leun over de rand. Twee lege banen asfalt kijken naar me 
omhoog. De afstand lijkt klein. Ik heb best wel hoogtevrees 
maar hier niet. Het vettige asfalt trekt een beetje aan me. Het 
lijkt zacht. Spekkig. Als trekdrop. Heel anders dan de verkleur-
de barbecuekooltjes tussen de treinrails. Daar heb ik niets mee. 
Wel met de flats. En misschien ook met deze weg. De weg wil 
dat ik dichterbij kom. Sleurt aan me. Ik hel wat verder naar 
voren. Ik zie de structuur steeds beter, kan de drop al bijna 
proeven. Ik hang als een afwasdoekje over de rand. Kan nog 
alle kanten op. Dan komt er een auto voorbij. Dat zie je niet 
veel, ’s avonds. Misschien mensen die uitgaan in Den Haag of 
Rotterdam. Of is dat de andere kant op? Het zou rot zijn als 
je alleen een been breekt. Dat de ene auto die dan eindelijk 
langskomt op tijd weet te remmen. Been in het gips. Dan kan 
ik niet eens dansen. Als je het doet, verdwijn dan voor altijd. 
Ik kijk op. De maan lacht naar me. Ik denk dat die wil zeggen 
dat het tijd is om te gaan fietsen.

Je moet verder. Je hebt een afspraak.

De Boerderij heet zo omdat het dat is: een oude boerderij aan 
de Voorweg. Er loopt een sloot langs. Daar vallen elk week-
end mensen in. En fietsen. Soms een brommer. De sloot is 
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niet diep. Binnen in de Boerderij is het leeg. Je kijkt tot in de 
nok. Er zijn alleen een bar en een podium, een paar houten 
blokken om op te zitten en een soort binnenbalkon. Je kunt 
met een trap naar boven om naar beneden te kijken. Han-
dig als je iemand zoekt. De dj hangt ook in de lucht. Je moet 
een trapje op om iets aan te vragen. Dat verstaat hij niet dus 
het heeft geen zin. Wie het wel doet komt niet uit Zoeter-
meer. Alles binnen is zwartgeverfd. Soms doen ze blacklight. 
Dan durf ik niet te lachen want ik heb grote tanden. Ziet er 
niet uit.

Ik ben bij de oprit en het is er nog rustig. Ik hou mijn fiets 
vast. Die kan ik al op slot zetten bij de andere fietsen alleen 
dan heb ik niets beet en dat staat zo stom. Helene komt er-
aan. De auto wil het pad opdraaien maar er wordt ineens op 
de rem getrapt. Helene stapt uit en knalt het portier dicht. Ik 
zwaai naar haar vader. Helene rolt haar ogen omhoog als hij 
wegrijdt. Ik por haar in de zij. We lachen.

Er zijn nog maar een paar mensen. Ik zou willen dat uitgaan 
wat eerder begon, dan kon je langer blijven tot je naar huis 
moest. Helene en ik hebben samen een pakje shag. Zij heeft 
het bij zich. We rollen niet helemaal soepel maar wel steeds 
beter. Hier op het achterste blok valt het niet op. Soms gaan 
we water drinken in de wc. Straks nemen we allebei een bier. 
Ze draaien Eric Clapton en Deep Purple. Dat vind ik best 
leuk maar ik ga er niet van dansen. Het is fijn dat het heel 
hard staat. Je hoeft niet te praten. Ik heb oogcontact met San-
der. Hij kijkt somber. Net als ik. Denk dat hij ook thuis pla-
ten draait. Alleen op zijn kamer zit. Niet bij zijn ouders op de 
bank met een grote koek voor de televisie. Ik denk aan hem 
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als ik naar mijn kamer ga. Ik denk dat hij aan dezelfde dingen 
denkt als ik. Aan zijn mixtape. Aan het asfalt. Hij draait shag-
jes, draagt strakke broeken met puntschoenen en houdt ook 
binnen zijn oude leren jas aan. Hij is niet op mij of zo. Hij 
kijkt wel maar zegt niets.
 Ik hoor de eerste roffelende tonen van ‘The Queen is Dead’ 
en Helene en ik veren allebei op. De dansvloer is alles wat over 
is naast het podium en de bar. Best groot. Maar er staan ook 
gewoon mensen te praten. Er gaan er nog een paar dansen. Al-
leen beginnen is rot, maar ik doe het toch. Ik kan niet anders. 
Even inkomen en daarna mee met de dreunende bas, rinke-
lende akkoorden en slepende solo’s. Ik zak diep door mijn be-
nen, mijn armen dicht bij de grond. Soms een onderarm over 
mijn ogen gestrekt.
 Als ze ‘Doubts Even Here’ draaien gaat Sander ook dan-
sen. Ergens verderop. Ik voel dat hij naar me kijkt. Ik zal zo 
naar hem kijken. Maar nu ben ik van New Order. Het is een 
nummer van de eerste plaat die ze na de dood van Ian Curtis 
maakten. Ze gaven Joy Division een andere naam. Maar wat 
gebeurd is kleeft aan de naald. Het is een vergeten plaat. Niet 
door mij. Ik neem deze mee tot in mijn graf. Mijn lichaam 
golft. Mijn ogen tranen.
 De laatste tonen gaan over in U2’s ‘Unforgettable Fire’ en 
dat is echt een vreemde overgang. Ik kom overeind en zie dat 
het drukker is geworden. Veel mensen gaan dansen. Helene 
staat te praten met Rick, een geblondeerde jongen met een 
tuinbroek. Hij ziet er schattig uit. Hij zit al in de vierde. Ik 
ga water drinken. Bij de wc-deur staat Sander. Hij wacht. Hij 
kijkt naar me. Ik loop naar hem toe. Nou, naar de wc dan maar 
dat is hetzelfde. Als ik voor hem sta glimlach ik. Hij slaat zijn 
ogen neer. Haalt zijn opgetrokken been van de muur achter 



32

hem en geeft zichzelf een zetje. Weg is hij. Ik heb me vergist. 
Net als vorige week. En de week daarvoor. Het is steeds alsof 
ik een milkshake te snel opgedronken heb en dat die nu koud 
langs mijn organen glijdt.
 In de wc blijkt mijn oogpotlood uitgelopen te zijn. Er lo-
pen druppels uit mijn ooghoeken. Ik laat het zo.
 Ik wil Helene niet storen als ze met Rick praat. Ze vindt 
hem leuk. Ik loop naar het balkon. Daar zal ik wachten tot het 
tijd is om te gaan. Leunend over de houten balk. Overal kri-
oelen mensen met zwarte kleren. Ik twijfel of ik zal dansen 
op The Cult, die heb ik dit jaar op Pinkpop gezien en vind 
ik sindsdien wel goed, maar ik voel het niet in mijn lijf. Het is 
prima zo. Ik sta hier niet in de weg. Ineens een lange arm. Een 
jongen met stekeltjes zet twee lege bierglazen op de reling. 
Voor mijn neus. Nu kan ik niet meer leunen. Anders vallen 
die glazen. De andere plekken langs de balk zijn bezet. De gla-
zen doorschuiven zou flauw zijn. Die mensen hebben er niets 
mee te maken. Ik sta met de armen langs mijn lijf. Ik klem 
de mouwen van opa’s jacquet in mijn handen. Dan loop ik 
de trap af. Ik ga naar Helene. Ze zal zo wel gaan zoenen. Dan 
kan ik niets meer zeggen tegen haar. Dus ik tik haar nu op de 
schouder en gebaar dat ik ga. Zij kijkt op de klok. Ze heeft 
nog een kwartier. Ze knikt.
 Bij de deur staat een grote brede man en er zit een mage-
re vrouw naast te roken. Ze zegt dag mop en kijkt me aan als-
of ik haar kind ben. Ik geef de man een gulden als hij de deur 
voor me opendoet. Dat is de bedoeling.
 Ik pak mijn fiets. Het is voorbij. Het duurt een week voor 
het weer zaterdag is.


