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Achttien en een half

Mijn lijf wilde niet, maar het moest: opstaan, yoghurt eten, 
naar het station. De trein van half acht stond er nog en ik 
kwam vroeg in de stad aan. Ik nam de lange route naar de 
balletacademie, een omweg langs de gracht en over de witte 
ophaalbrug. Uit de openstaande deur van De Espressobar 
kwam de geur van versgemalen koffiebonen. Ik beloofde 
mezelf een koffie verkeerd op de terugweg. Als ik nu al 
naar binnen ging om iets te bestellen, zou ik nooit meer in 
beweging kunnen komen.
 Iedere lesdag begon met Galina de Verschrikkelijke, 
maar de maandagen waren het ergst. Ik had er het hele 
weekend tegen opgezien. Galina zou me vertellen wat ik 
moest doen. Ze zou me vertellen wat ik verkeerd deed. Ze 
zou me nog een keer vertellen wat ik moest doen en dan 
weer wat ik verkeerd deed omdat ik altijd wel iets verkeerd 
deed: ‘Langzame plié, Julia. Heb je geen oren aan je hoofd? 
Langzame plié in achten. Vier down. Vier up!’

Ze was er nog niet toen ik de zaal binnenkwam. Pavel was 
er wel. Hij zat achter de vleugel in de hoek. Hij leunde 
achterover en nam een slok uit zijn waterflesje.
 Langzaam liep ik langs de spiegelwand. Ik keek naar 
mezelf en naar de anderen. Dun genoeg? Gespierd genoeg? 
Mooi genoeg?
 Ik droeg een bruin balletpak met een open rug. 
Daaroverheen een panty met afgeknipte voeten. Ik had 
canvas balletschoenen aan en een sweatshirt met een 
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capuchon. Dansers houden van slordigheid. Zorgvuldig 
gecreëerde slordigheid, dat wel. Een strak lijf lijkt nog 
strakker als je het een beetje rommelig aankleedt.
 De meeste meiden waren er al. Ze deden rekoefeningen 
op de grond of aan de barre. De jongens kwamen iets later 
binnen. Het waren er drie, maar dat was meer dan genoeg. 
Ze hadden een hoop ruimte nodig.
 Ik lette vooral op Duncan. Niet alleen omdat hij een 
goede danser was met een goed lijf, maar vooral omdat 
zijn gezicht zich nergens iets van aantrok. Duncan kon 
bekken trekken, glimlachen, met zijn ogen rollen en flirten 
en ondertussen zijn oefeningen afwerken. Maar hij kon 
ook geconcentreerd zijn als het moest. Als Galina naar 
hem keek werd zijn gezicht neutraal. Ik wist niet hoe mijn 
gezicht eruitzag als Galina naar me keek, maar ik kon me 
niet voorstellen dat het neutraal was.
 Duncan liep naar de muziekinstallatie en schoof er een 
cd in. Pavel deed net alsof hij niets in de gaten had.
 ‘Clap your hands,’ zei Duncan.
 ‘Doe het zelf,’ zei Kitty. Ze was niet in voor een geintje. 
Ze had de laatste selectie maar net aan overleefd en ze 
trainde harder dan wie dan ook.
 Een droog ritme. De stem van Justin Timberlake.
 ‘She’s freaky and she knows it.
 She’s freaky and I like it.’
 Duncan stak een arm in de lucht en bewoog zijn 
schouders.
 ‘Listen.’
 Hij draaide met zijn heupen en stak zijn kin in de lucht.
 ‘She grabs the yellow bottle,
 she likes the way it hits her lips.
 She gets to the bottom,
 it sends her on a trip so right.’
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 Kitty rende naar de deur om te kijken of Galina eraan 
kwam.
 ‘She might be goin’ home with me tonight.’
 Duncan zong mee.
 ‘She looks like a model
 except she’s got a little more ass.’
 Ik legde onwillekeurig een hand op mijn bil, betrapte 
mezelf en deed net alsof ik mijn balletpak rechttrok.
 Duncan lachte.
 ‘Ze komt eraan!’ riep Kitty.
 Duncan drukte op de stopknop en pakte rustig, alsof 
hij alle tijd van de wereld had, zijn cd. Hij liep naar de 
kleedkamer, vlak langs Galina, die met stramme passen de 
zaal binnenkwam.
 Als brave kindertjes gingen we aan de barre staan. 
Galina nam er genoegen mee, ze had de muziek op de trap 
al gehoord, dat kon niet anders, maar ze had besloten er 
verder geen punt van te maken.
 Ik trok mijn sweatshirt uit en legde mijn hand op de 
barre. Ik had een plek bij het raam gekozen zodat ik de 
gracht kon zien.
 Duncan was net op tijd terug voor de reverence, de 
buiging waarmee we iedere les begonnen. We bogen naar 
Pavel, die zijn eerste stukje speelde, en daarna naar Galina. 
Ik deed het zonder veel aandacht.
 ‘Voor wie is deze reverence?’ vroeg Galina.
 Niemand gaf antwoord.
 ‘Iek schta hier!’ Galina begon zich nu al op te winden 
en haar Russische accent kwam bovendrijven. ‘Maak je een 
reverence dan kijk je! Look! Look me in the eye!’
 Pavel zat met zijn handen in zijn schoot te wachten. Het 
waterflesje stond onder zijn stoel.
 Galina zuchtte nadrukkelijk. Even was ik bang dat we 
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de reverence over moesten doen, maar ze begon aan de 
warming-up. ‘Plié: demi – strek, demi – strek, grand plié, 
relevé. Second position en hetzelfde in vierde, vijfde en 
links.’
 Ze bewoog haar handen als een zwemmer op het droge. 
Ze deed haast nooit een oefening echt voor, bijna altijd 
gebruikte ze haar handen om ons uit te leggen wat we met 
onze benen moesten doen. En ze gebruikte haar stem. 
Zoals zoveel docenten prakte ze minstens drie talen door 
elkaar. Vier, als je de Franse ballettermen meetelde.
 ‘Julioeschka! You know what to do? Heb je gehoord?’
 Pavel zette in.
 Ik boog mijn benen en zakte naar beneden. Ik kwam 
weer omhoog. Ondertussen probeerde ik naar buiten te 
kijken. Aan de overkant van het water zat de mooiweerman 
in zijn vensterbank de krant te lezen. De mooiweerhond zat 
voor het raam op de stoep. Van de lente tot de herfst zaten 
ze daar bijna iedere morgen. De man met een kop koffie 
en de hond met niks. Alleen als het regende was het raam 
dicht. De mooiweerhond was groot en zwart. Zal ik naar 
beneden gaan om hem te aaien? dacht ik. Zal ik de zaal uit 
lopen?
 Grand plié. Ik zakte dieper naar beneden.
 ‘Popo láág!’ zei Galina.
 De elastiekjes van mijn balletschoenen knelden. Nu al. Ik 
had nog anderhalf uur te gaan tot de eerste pauze. Dansen 
en luisteren. Vooral luisteren, want Galina had een hoop 
commentaar. Eerst op de pliés en daarna op alle volgende 
oefeningen. De meeste moesten we nog een keer overdoen 
en zelfs dan had ze er nog een heleboel op aan te merken.
 Ik lette net genoeg op. Buiten las de mooiweerman 
nog steeds zijn krant. In de zaal probeerde Duncan mijn 
aandacht te trekken. Hij keek me aan en probeerde me 
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aan het lachen te maken. Een spelletje. Als ik lachte had 
Duncan gewonnen, als ik niet lachte had ik gewonnen. Ik 
won met gemak. Ik zou honderd keer achter elkaar kunnen 
winnen, maar Duncan gaf het op. De oefeningen werden 
zwaarder en er was geen energie meer over voor spelletjes. 
We hadden alle aandacht nodig voor onszelf. De gezichten 
in de zaal werden strakker.
 ‘Ronds de jambe en l’air!’ zei Galina. Ze deed het met 
haar droogzwem-armen voor. Ze gaf Pavel een aanwijzing 
in het Russisch. Pavel speelde. Ik boog mijn knie en 
cirkelde met mijn onderbeen.
 ‘Julioeschka, bovenbeen stil.’
 Mijn been trilde. Op mijn rug en mijn borst stond koud 
zweet. Het leek alsof iemand me langzaam in een klamme 
lap wikkelde.
 Ik zeg dat ik me ziek voel, dacht ik. Ik zeg dat ik grieperig 
ben en koorts heb en naar huis moet omdat ik anders flauw 
ga vallen. Ik zeg dat mijn enkel weer pijn doet en dat ik 
niets mag forceren.
 ‘Heup recht!’ zei Galina. ‘Stretch your knee. Stretch. 
Stretch harder!’
 Ze begon aan een eindeloze uitleg. Ze kwam naar me toe 
en pakte mijn been.
 ‘Ik wou dat je oren had op je knie. Dat je knie zou 
luisteren! Ears! Here!’ Haar hand drukte op mijn knieschijf.
 Het had geen zin om iets terug te zeggen. Ik wachtte 
tot ze klaar was en naar een andere leerling liep. Het was 
maar goed dat ze het alleen over mijn oren had gehad en 
niet over mijn ogen. Die keken alweer naar buiten, naar de 
mooiweerman en de mooiweerhond en de mensen die over 
de gracht liepen. De gewone wereld leek ver weg. Mijn 
eigen wereld was zoveel kleiner en benauwder.
 Ik zag mezelf naar de kleedkamer lopen, naar buiten, 
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naar het station en naar huis om te vertellen dat ik zou 
stoppen met dansen. Ik dacht aan mijn ouders. Aan de 
keren dat ze me naar balletles hadden gebracht, aan de 
speciale maaltijden die ze kookten, aan al het geld dat ze 
hadden betaald. Ik dacht aan mijn moeder die in het begin 
mijn haar in een knot draaide omdat ik het zelf nog niet 
kon. Iedere morgen om zes uur stond ze met haarspelden te 
friemelen.
 Hoe zou ik kunnen stoppen? Ik was achttien. Achttien en 
een half om precies te zijn, want iedere moeizame maand 
telde mee. Achttien en een half en ik had bijna mijn hele 
leven gedanst.
 ‘Battements frappés!’ riep Galina.
 In mijn hoofd lagen al weken dezelfde woorden te 
sudderen. Stoppen of dansen. Het een of het ander. Dansen 
voor wie? Voor mezelf? Voor mijn ouders? Voor Galina? 
Nee, voor Galina niet. Nooit voor Galina.
 De stem in mijn hoofd was zo helder dat ik ervan schrok.
 Stoppen of dansen. Het een of het ander. Als het dansen 
werd zou ik mezelf moeten geven. Helemaal.
 Ik werd bang. Stoppen of dansen, ik was dicht bij een 
antwoord. Pavel speelde en Galina kwam naar me toe.
 ‘Julioeschka!’
 Het een of het ander.
 ‘Julioeschka!’
 Toen wist ik het.
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Vijf

‘Jij was een prins en ik was de fee,’ zei ik.
 Tamtatatatamtam tatata. De Notenkraker van 
Tsjaikovski. We waren net naar een balletuitvoering in Het 
Muziektheater geweest. Mijn moeder zette thuis de cd 
op en mijn zus Inez en ik stoven op onze sokken door de 
kamer, draaiden rondjes, pakten elkaar vast en lieten elkaar 
weer los. Tamtatatatamtam tatata. Mijn maillot zakte af, 
maar dat was niet erg. De muziek slokte me op. Ik zat weer 
in de zaal en ik zag het toneel en de dansers en ik draaide 
net zo snel en sprong net zo hoog. De kamer was veel te 
klein.
 ‘Er is nog helemaal geen prins,’ zei Inez. ‘Die komt later 
want eerst is hij een notenkraker en daarna wordt hij een 
prins. En er is ook nog geen fee.’
 Ze deed voor hoe het moest: met kleine sprongetjes om 
de tafel heen.
 ‘Dit is de kindergalop,’ zei ze. ‘Hop, hop, hop, dit is de 
kindergalop!’
 Op het toneel hadden kinderen meegedanst. Meisjes in 
jurken en jongens in broeken en een jasje. Tamtatatatamtam 
tatata.
 ‘Later mag ik ook meedoen,’ zei Inez. ‘Met het echte 
ballet.’
 Ze pakte mijn handen en we galoppeerden samen verder.
 ‘Dan was jij een kind en ik een fee,’ zei ik.
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Inez ging al een tijdje naar balletles en ik nog maar net. 
Lisa, mijn jongste zus, was nog te klein om ergens les in te 
krijgen.
 De balletschool was in het buurthuis. De eerste keer had 
ik door het raam naar binnen gekeken. Ik zag meisjes in 
roze pakjes langshuppelen. Ik wist niet of ik dat zou durven, 
huppelen met vreemde meisjes erbij. Maar alles wat Inez 
deed, wilde ik ook en dus ging ik de volgende keer mee naar 
binnen. Net als Inez had ik een roze balletpakje, een roze 
panty en een roze haarband met een roze pompon.
 Ik mocht niet bij Inez in de groep. De beginnelingen 
zaten in een apart balletklasje. We dansten nog niet echt, 
we deden oefeningen en spelletjes en soms speelden we dat 
we dieren waren. De huppelpasjes vond ik het fijnste om te 
doen. Met mijn handen in mijn zij dwars door de zaal. Ik 
durfde het best.
 ‘Goed zo!’ riep de juf.
 Dat zei ze wel vaker en vooral tegen mij.

Toen de repetities voor de jaarlijkse balletuitvoering 
begonnen, kreeg ik een rol. Een meisje uit een andere groep 
danste Sneeuwwitje en ik was één van de zeven dwergen.
Er kwam een hulpmoeder met een koffer vol make-up. Ze 
maakte mijn neus rood. 
 ‘Ik wil geen baard,’ zei ik.
 ‘We hebben niet eens baarden,’ zei de hulpmoeder. ‘Ze 
zien zo ook wel dat jullie dwergen zijn.’
 De zeven kleinste kinderen dansten op het toneel om 
Sneeuwwitje heen. Ik keek naar de dwerg voor me en alles 
ging goed.
 Na de voorstelling wist ik zeker dat ik op balletles wilde 
blijven.
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Acht

Op een dag haalde ik Inez in. Ik mocht meedoen met de 
oudere kinderen. In de paar jaar dat ik danste had ik zoveel 
geleerd dat ik niet meer in mijn eigen groep paste.
 Ik moest wennen. In het begin liep ik de hele tijd achter 
Inez aan.
 ‘Juul,’ zei ze. ‘Ga nou eens weg.’
 Maar ik wist niet waar ik heen moest. De andere meisjes 
waren veel ouder, ze praatten over dingen waar ik geen 
verstand van had en ze lachten om dingen die ik niet 
grappig vond. Soms wilde ik iets zeggen, maar dan voelde ik 
mijn wangen gloeien.
 ‘Je wordt rood,’ zei Inez en daar werd het alleen maar 
erger van.
 Het ging beter als we dansten. Dan kon ik iedereen 
bijhouden. Het was bijzonder, zei de balletjuf, en dat vond 
ik zelf ook. De muziek nam me mee, iedere keer weer 
opnieuw.
 Ik had altijd zin in ballet, maar Inez wilde af en toe 
thuisblijven. Toen het op een winterdag heel hard 
sneeuwde, moest en zou ze een sneeuwpop maken. Mijn 
moeder vond het goed.
 ‘Dan gaan we met z’n allen naar buiten,’ zei ze. ‘Voor één 
keer slaan we ballet over.’
 We liepen naar het park.
 ‘In De Notenkraker zit een sneeuwvlokkendans,’ zei mijn 
moeder. ‘Ik zal de muziek weer eens opzetten.’
 Thuis liet ze ons horen hoe het klonk. Ik dwarrelde op 
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de muziek door de kamer, maar het was niet zo leuk als 
balletles.

Zoals ieder jaar deden we mee met de balletuitvoering in de 
schouwburg en Inez en ik kregen allebei een grote rol. 
 In de kleedkamer liepen alle kinderen zenuwachtig door 
elkaar. Kleuters in muizen- en kattenpakjes, meisjes in 
tutu’s, meiden en jongens van veertien en vijftien in zwarte 
balletpakken. Inez was een gele bloem. Eerst had ik ook een 
bloem willen zijn, maar de balletjuf vond dat een prinses 
beter bij me paste.
 ‘Er is maar één prinses,’ zei Inez, ‘dus die is het 
belangrijkste.’
 Ik durfde niet in mijn eentje belangrijk te zijn. ‘Er zijn 
twee bloemen,’ zei ik. ‘Maar er is maar één gele.’
 Ik had een jurk aan met een pofrok en satijnen 
mouwtjes. Toen ik het toneel op kwam, schrok ik van het 
licht en van de donkere zaal daarachter, waarvan ik niet 
veel meer kon zien dan de eerste rijen. De passen die ik 
zette waren wiebelig. Er was een moeilijke draai waar ik 
me zorgen over had gemaakt, maar die lukte en daarna 
lukte opeens alles. Ik durfde van top tot teen te bewegen 
en het hele toneel te gebruiken. Iedereen mocht naar me 
kijken. Iedereen móést naar me kijken, want ik was de 
prinses.
 Aan het eind van de voorstelling was er een grote finale. 
Alle dansers liepen het toneel op en ik mocht naar voren 
komen. Ik maakte een reverence die ik honderd keer had 
geoefend. Een mevrouw gaf me een bos bloemen.
 Toen ik een halfuur later, weer in mijn eigen kleren, de 
bar van de schouwburg binnen liep, keek iedereen op. Ik 
kreeg nog meer bloemen.
 ‘Jullie waren goed,’ zei mijn moeder tegen Inez en mij.
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 ‘Het was prachtig,’ zei mijn vader.
 Zelfs Lisa vond het mooi.
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Negen

De balletjuf kwam voor het begin van de les naar me toe. Ik 
stond met een paar andere meisjes in de gang te wachten. 
Inez was er ook bij.
 ‘Julia,’ zei de juf, ‘binnenkort zijn er audities voor de 
balletacademie. Zou je daar heen willen?’
 ‘Ja,’ zei ik.
 ‘Je moet er maar eens over nadenken,’ zei de juf. ‘En 
ik wil graag weten of je ouders het goedvinden.’ Ze keek 
naar Inez en naar de andere meisjes. ‘Julia heeft de juiste 
leeftijd,’ zei ze. ‘Dat is belangrijk. Het lukt alleen als je 
vroeg begint.’
 ‘De balletacademie is voor ukkies,’ zei een van de meisjes 
toen de juf weg was.
 ‘Ukkepukkies,’ zei een ander meisje.
 Inez trok me mee de balletzaal in.
 De hele les voelde ik dat de juf me extra goed in de gaten 
hield. Ik liet haar zien dat ik het kon. Eerst aan de barre 
en later in het midden van de zaal. Ik maakte een pas de 
chat, een kattensprong, die niemand me na kon doen. Met 
twee benen tegelijk opgetrokken in de lucht en mijn voeten 
precies genoeg gekruist.

Ik holde naar huis met Inez vlak achter me aan. Bij de 
achterdeur had ze me bijna ingehaald.
 ‘Mam!’ riep ik. 
 ‘Ze wil naar de balletacademie,’ zei Inez. 
 ‘Als het mag,’ zei ik.


