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Hoofdstuk 3

Z
e zit continu in mijn hoofd. Meer dan de bedoeling was. Ik denk 

alleen nog maar aan haar. Benthe beheerst mijn leven. Ik adem 

Benthe. 

Ik sta voor de spiegel. Een grijns vormt zich om mijn lippen. Wat 

houd ik hier toch van! 

Al had ik graag gezien dat het anders ging. Ze had mijn leven kun-

nen veranderen. Maar dat doet ze nu ook. Ik pas me volledig aan aan 

de situatie die zij creëert. Ik ben vaak genoeg genegeerd. Dat laat ik nu 

niet nog eens gebeuren.

Ik gniffel. Ze moest eens weten wat haar te wachten staat.

Alleen ‘wanneer’ is de grote vraag...

Eigenlijk vind ik het wel leuk zoals ik nu bezig ben. Het geeft me 

energie. Als je zo veel kopzorgen hebt als ik, vormt dit een fijne aflei-

ding. 

Ik voel me als herboren. Maar dit kan niet voor altijd zo door blij-

ven gaan.

Verveeld loop ik door de kamer. Ik gaap. Als ik vanavond vroeg naar 
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bed ga, dan is het eerder morgen. Hoe eerder het morgen is, hoe beter.

Op zondagmiddag heeft ze namelijk paardrijles. Met goed weer gaan 

ze vaak met het hele zooitje buiten rijden. Gelukkig is er morgen veel 

regen voorspeld. Ik wil dan namelijk weer bij haar op de manege gaan 

kijken. Daar verheug ik me op. Ze beweegt sierlijk op die beesten. In ge-

dachten zie ik haar voor me. Paard in draf. Benthes heupen omhoog en 

omlaag in eenzelfde ritme. Haar voeten die het beest aansporen sneller 

te gaan. Handen losjes om de teugels. Haar vlechtjes die na elke bewe-

ging soepeltjes op haar rug vallen. Een warme glimlach op haar gezicht. 

Heel rustgevend...

Ik houd haar al een tijdje in de gaten. Ik vind dat spannend, omdat 

ik weet dat zij niks weet. Misschien moet ik ook op paardrijles. Dan 

kunnen we samen rijden. Met z’n tweetjes het bos in gaan.

Nee, dat wil ze toch niet. Benthe weet altijd donders goed wat ze wil. 

Dat is op zich een goede karaktereigenschap.

Benthe is mooi, Benthe is vriendelijk, Benthe is behulpzaam, Benthe 

is slim. Benthe heeft alles. Ze is perfect. 
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Hoofdstuk 4

A
d zet het alarm aan en dan gaan we naar buiten. Ik adem gulzig de 

frisse lucht in. Heerlijk na een avondje boven de friteusebakken 

gestaan te hebben. Al heb ik nu wel heel veel zin in een kaassoufflé 

of een kroket. 

‘Tot morgen, Ad! Zie je volgende week, Benthe!’ roept Daan als hij 

voorbijfietst. Ad en ik zeggen hem gedag en stappen in de auto.

Ik heb net mijn nieuwe topje aangetrokken en dat prikt een beet-

je achter mijn nek. Volgens mij heb ik het kaartje niet goed weg-

geknipt. 

‘We gaan eerst even langs mijn huis. Ben jij dan nog op tijd voor je 

afspraak, Benthe?’ 

‘Jawel hoor. Ik app mijn vriendinnen tien minuten van tevoren.’

‘Okidoki. Het liefst zou ik zo nog even onder de douche springen. 

Wat een avond!’

Ad doelt niet op de friteuselucht maar op zijn gezweet. Soms is de 

achterkant van zijn shirt drijfnat. Dat is de reden dat hij altijd een 

zwart shirt draagt.
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De blower blaast vol in mijn gezicht. Ik richt hem omhoog. De lede-

ren bekleding gloeit dankzij de stoelverwarming. Heerlijk. Ad heeft 

een fijne auto met veel luxe snufjes. 

Naast de snackbar heeft hij nog wat bedrijven. Voornamelijk hore-

ca. In de andere zaken is hij zelf niet vaak aanwezig. 

‘Hoe gaat het op school?’ vraagt Ad.

‘Goed. Ik heb het erg naar mijn zin. We hebben wel veel huiswerk,’ 

klaag ik.

‘Ha, huiswerk! Geniet er maar van, meisje. Over een aantal jaar 

moet je elke dag werken en dan verlang je terug naar je schooltijd. Rij 

je eigenlijk nog steeds elke zondag paard?’

‘Jazeker! Morgen weer. Daar verheug ik me altijd enorm op. Heb jij 

wel eens paardgereden?’ 

‘Nee, ik heb daar niks mee. Geef mij maar een mooie wagen waar 

ik in kan rijden,’ gniffelt Ad.

We rijden via de hoofdstraat het dorp uit. In het bos zet Ad zijn 

grote lichten aan.

‘Ken je de weg hier niet?’ grinnik ik.

‘Als mijn broekzak, maar er kan altijd wild oversteken. Ik heb eens 

een hert aangereden. Dat wil je niet meemaken.’ 

Het idee alleen al bezorgt me een rilling over mijn rug. 

‘Het leek wel een horrorfilm. Wat een bloedbad was dat,’ gruwelt 

Ad. De weg wordt aan beide kanten omgeven door bossen. We pas-

seren een fietser zonder licht. Ad vervloekt hem. ‘Hij had wel onder 

mijn auto kunnen liggen! Dan ben je nog verder van huis.’

Na een korte tijd rijdt hij zijn oprit op en parkeert de auto vlak voor 

de deur. Het erf is sfeervol verlicht. De witte grindsteentjes lijken wel 
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kleine lampjes. Een dikke klimop bedekt de hele muur aan de voor-

zijde.

‘Ik ben zo klaar. Kom je mee naar binnen?’

‘Ik wacht hier wel even,’ mompel ik.

‘Echt? Binnen is het gezelliger, hoor. We hebben een enorme hoek-

bank.’

‘Nee hoor. Ik zit hier goed.’

Ad stapt uit en loopt met grote passen richting het huis. Hij heeft 

de motor laten draaien, zodat het lekker warm blijft. Ik pak een sjaal-

tje uit mijn handtas en knoop het om mijn hoofd. Mijn oorbellen wis-

sel ik om voor een ander paar. Dan zoek ik een andere radiozender en 

pak mijn telefoon om Lara en Denise te appen. Vervolgens check ik 

mijn Instagram. Voor ik het weet gaat het portier alweer open.

‘Was dat snel of was dat snel?’ lacht Ad. 

‘Dat was echt heel snel. Rijdt je vrouw niet met ons mee naar de 

stad?’

‘Zij is er al met haar vriendinnen. De mannen sluiten later aan. Wij 

moeten eerst het geld verdienen dat zij uitgeven.’ Ad moet hard lachen 

om zijn eigen opmerking.

We rijden achteruit weer het bospad op. Top 40-muziek galmt door 

de boxen. We zingen allebei mee. Het klinkt onwijs vals. Ad beweegt 

als een houten klaas op de muziek. Het ziet er erg komisch uit. 

Als we de stad in rijden, ben ik helemaal in de stemming. Ik zie 

mijn vriendinnen al op me wachten voor onze favoriete kroeg. Ad 

zegt ons gedag en gaat er dan met gierende banden vandoor.

‘Dit is mijn lievelingsnummer!’ Lara gaat helemaal los op het nieuwste 



25

nummer van Davina Michelle. Ze bestudeert altijd videoclips en live-

optredens van popsterren en doet die vervolgens perfect na. Ze is so-

wieso een goede danseres. Ze zit op salsa- en buikdansen. 

‘Ik moet zo wel gaan!’ roept Denise boven de muziek uit. Lara hoort 

Denise niet eens. Ze schuifelt dichter naar een jongen toe die net bin-

nenkomt. Het lijkt alsof ze elkaar kennen. Hij komt mij ook bekend 

voor. Zijn vrienden mogen er, net als hij, wel wezen. Denise port me 

in mijn zij en gebaart me met haar mee te lopen. Ik wil Lara meene-

men, maar ze trekt zich los als ik haar hand vastpak. Ze begint sexy 

tegen de jongen aan te dansen. Ik laat haar maar eventjes. 

‘Zullen we nog snel één colaatje delen? Ik heb onwijs veel dorst en 

we moeten toch even op Lara wachten,’ hijgt Denise bij de bar. 

‘Nee, dank je. Ik heb genoeg gehad.’ We strijken neer op twee bar-

krukken. Denise wenkt een barman.

‘Dames, mag ik jullie voorstellen?’ Lara staat met een big smile 

achter ons, met in haar kielzog drie jongens. Eentje stelt ze voor als 

haar salsadanspartner Boris: degene met wie ze net stond te dansen. 

Daar herken ik hem dus van. Ze heeft me wel eens een foto laten zien. 

Denise begint gezellig met de blonde jongen te babbelen. De achterste 

wendt zich tot mij.

‘Simon, aangenaam.’ Hij steekt zijn hand naar me uit. Hij draagt 

een zwarte trui met lange mouwen, terwijl ik bijna kapotga van de 

hitte in mijn shirtje. 

‘Benthe. Hoi.’ Hij geeft me een stevige hand en bekijkt me van top 

tot teen. Lara zei vanmiddag dat ze deze groep jongens zou optrom-

melen. Ik was het eigenlijk al vergeten, maar ze heeft het nog gedaan 

ook. Dat vind ik zo leuk aan Lara: ze doet altijd wat ze zegt. 
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‘Wil je misschien wat te drinken?’ 

‘Nee, dank je. Wij gaan zo.’

‘De avond begint net!’ Simon kijkt geamuseerd in mijn richting. 

Hij trekt een wenkbrauw omhoog en krijgt een brede glimlach op zijn 

gezicht. Hij komt dichter bij me staan en legt zijn hand op mijn been.

‘Voor ons eindigt die zo,’ zeg ik. Hij heeft mooie groene ogen. 

‘Wat zeg je?’ Hij komt nog dichterbij. Ik kan zijn kruidige parfum 

ruiken en voel zijn adem in mijn nek. 

‘Ik zeg dat we zo moeten gaan.’

‘Dat zei je inderdaad al. Doodzonde.’ Ik word verlegen van zijn 

blik. ‘Mooie ring,’ zegt hij dan. Hij kijkt naar mijn handen die in mijn 

schoot liggen.

‘Welke van de veertien?’ lach ik.

‘Die met die blauwe edelsteen.’ 

Ik bedank hem voor het compliment. Het is inderdaad een mooie 

ring. Die kreeg ik een paar jaar geleden van mijn ouders en broer voor 

mijn verjaardag.

‘Ga je mee, Benthe? Het is al kwart voor een. Mijn ouders vermoor-

den me als ik te laat kom!’ Denise trekt me zowat van mijn barkruk. Ik 

neem snel afscheid van Simon. Hij geeft me drie zoenen. Zijn baardje 

prikt in mijn wang. Hij vraagt of hij mijn telefoonnummer mag. Snel 

noem ik mijn nummer op. Als we met z’n drietjes buiten staan heb ik 

al een berichtje van hem.

00:48, Simon

Nu snap ik wat ze met ‘kort, maar krachtig’ bedoelen ;) 

Jammer dat je alweer weg moest. Slaap lekker. X Simon
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Hoofdstuk 5

W
at een uitsloofster is die vriendin van Benthe. Gelukkig is Benthe 

niet zo. Zij is lekker down-to-earth. Haar nuchterheid siert haar. 

Zij danst niet alsof ze denkt dat ze Beyoncé is. Zij laat oudere man-

nen geen alcohol voor haar halen. Zij lacht niet als een kraai met 

keelpijn. En zij loopt er niet bij als een goedkope sloerie. Ze droegen 

vanavond alle drie hetzelfde shirtje, maar dan allemaal in een andere 

kleur. Dat van Benthe was mooi goudkleurig. Ze zag eruit als een 

cadeautje. 

Die aanstelster van een vriendin van haar zag er lachwekkend uit 

met die rare roze plukken in haar stekelige haren. 

Benthes andere vriendin lijkt mij wel oké. Die kon trouwens ook 

goed dansen. Maar Benthe was absoluut de leukste. 

Ik kon niet slapen vanavond en besloot daarom even naar de stad te 

gaan. Ik wist dat Benthe er zou zijn.

Ze zal wel moe zijn. Winkelen met vriendinnen, werken in de snack-

bar en dan nog uitgaan. Drukke dag. Waarschijnlijk slaapt ze nu als 

een roos. Ik ben benieuwd hoe ze er slapend uitziet. Misschien kan ik 
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een keer ’s nachts gaan kijken. Ze woont met haar familie in een of 

andere stacaravan op een enorm stuk grond achter iemands huis. Ik 

zou zo met mijn zaklamp door het raam van haar slaapkamer kunnen 

schijnen. Die stacaravan ziet er trouwens uit alsof je er eenvoudig bin-

nen kan komen. Behoorlijk gammel allemaal.

Het is een heel kleurrijk ding en het hangt er vol troep. Schelpenslingers 

en knuffelberen hangen in de bomen rondom. Ik had nooit eerder zo-

iets gezien. Het is heel creatief, maar niet erg uitnodigend. Ik wist 

überhaupt niet dat er hele gezinnen in zo’n klein ding konden wo-

nen. Hoeveel vierkante meter zal het zijn? Mijn huis is wel tien keer zo 

groot. Dat is een ding dat zeker is.

Misschien moet ik een keer proberen om er binnen te komen. Haar 

ouders zijn regelmatig de hort op en haar broer is veel bij vrienden. Het 

idee bevalt me wel. Iets om verder uit te denken. De katten die daar 

rondlopen zullen me niks maken. Ik moet hardop lachen om mijn ge-

dachten. 

Ik gooi mijn kleding over een stoel en stap in mijn koude bed. Liggend 

op mijn zij blijf ik aan haar denken. Zo wil ik in slaap vallen. Denkend 

aan haar, fantaserend over haar, dromend over haar. In mijn hoofd 

ben ik al bij de volgende stap: naar haar kijken, haar bezitten. En als ze 

de situatie niet heel gauw verandert: haar pijn doen.


