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Bryan: ‘Er gaat geen dag voorbij zonder dat 
iemand me vraagt hoe lang ik ben. Hoewel 
het soms best vervelend is, heb ik liever 
dat ze het vragen dan dat ze me alleen 
maar aanstaren!’ Bryan is veertien jaar, 
bijna twee meter lang en voorlopig nog niet 
uitgegroeid. Artsen voorspellen dat hij 2.10 
meter zal worden. Ook Maaike is met haar 
1.90 meter behoorlijk veel langer dan haar 
leeftijdsgenoten. Eigenlijk zou ze nog � ink 
doorgroeien. ‘Toen de dokter me vertelde 
dat ik uiteindelijk 1.99 meter zou worden, 
dacht ik: Dat wil ik niet. Daarom heb ik 
besloten om me te laten opereren’, vertelt 
Maaike. Op het moment dat ze deze 
beslissing nam, was ze dertien jaar en 1.83 
meter lang. ‘Heel even twijfelde ik. Na de 
operatie (zie kader) moet je ongeveer drie 
maanden revalideren. Dat betekende 
dat ik een heel seizoen niet zou kunnen 
korfballen. Toch besloot ik het te doen. 
Beter drie maanden niet korfballen dan de 
rest van mijn leven superlang zijn.’ Bryan 
ziet zo’n operatie niet zitten. ‘Ik ben nu 
eenmaal lang, het hoort bij me. En voor 
jongens is het denk iets minder bijzonder 
om zo lang te zijn dan voor meisjes.’ 

Status
Oké, je wordt nagekeken op straat. En je 
moet altijd vertellen hoe lang je bent. Maar 
je wordt wél als eerst gekozen bij een potje 
basketbal tijdens de gymles, hebt het beste 
zicht tijdens concerten en kunt bij de 
bovenste plank in de supermarkt. ‘Wij 
kijken als lange mensen letterlijk op 
anderen neer’, vertelt Maaike. ‘En dat geeft 
je, hoe gek het ook klinkt, toch een zekere 
vorm van status. Ik heb hierdoor zelfs 
wel eens een ruzie in een discotheek 
gesust!’ Ook Bryan noemt een voordeel 
van lang zijn. ‘Je wordt eerder binnen-
gelaten op feestjes waar je achttien jaar 
of ouder moet zijn. Al heb ik hier nog geen 
gebruik van gemaakt.’ 

Oma kleding
Kleding kopen is daarentegen geen makkie 
als je er volgens de laatste mode bij wilt 
lopen. Maaike: ‘De meeste kleding is te 
klein, te kort, te krap of ziet eruit als iets 
wat mijn oma zou kunnen dragen. Vooral 
broeken kopen is een drama. Tot iemand 
me laatst het advies gaf twee dezelfde 
broeken aan elkaar te maken. Ik dacht 

Speedboot ontploft Op het Alkmaardermeer in Noord-Holland 
zijn maandag negen mensen gewond geraakt na een explosie op een 
speedboot. Twee slachtoffers werden met ernstige brandwonden naar het 
brandwondencentrum gebracht.
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Ramadan Bezoekers van de Essalam-moskee 
in Rotterdam raapten maandag hun schoenen bij 
elkaar. Dit na afloop van het avondgebed aan het 
begin van de ramadan. 

Zomerzwart De binnenstad van Utrecht kleurde vorige week 
zwart. Summer Darkness was er neergestreken. Goths uit alle windstreken 
kwamen af op de gothic literatuur, mode en muziek. 

INTERVIEW

‘Ik koop wel een auto’
Het is dinsdagochtend en ik sta met een enorme 
koffer op een verschrikkelijk koud station Nijmegen 
op de trein te wachten. Ik ga namelijk vandaag naar 
Barcelona om mijn familie te bezoeken, die ik al 
sinds kerst niet meer gezien heb. Ik koop een 
enkeltje naar Schiphol en schrik van de prijs: 
10,50 euro. Dat is nogal een bedrag. Ondanks dat ik 
in het bezit ben van een voordeelurenabonnement, 
betaal ik me nog steeds scheel aan het ov. En het 
wordt alleen maar duurder.

De NS heeft namelijk allerlei abonnements-
wijzigingen aangekondigd. Zo kun je vanaf morgen 
niet meer met korting in de middagspits reizen. 
Voorheen was dat alleen in de ochtendspits. 
Daarbij heeft de NS ook weer aangekondigd om 
aan het einde van dit jaar een prijsverhoging 
op alle kaartjes door te voeren: ‘Refererend aan 
de in� atie en de stijging van de kosten voor de 
Nederlandse Spoorwegen.’

Volgens mij is elke verhoging een slechte zaak. 
Ooit - blijkbaar een gepasseerd station - 

probeerden de Nederlandse overheid en de NS 
het reizen met de trein te stimuleren. Dat was 
een goede zaak, maar het staat in schril 
contrast met de constante prijsverhogingen. Een 
mooi voorbeeld: eind vorig jaar betaalde 
ik nog 18,70 euro voor een retourtje van Nijmegen 
naar Amsterdam, nu is dat twintig euro. Die 
verhoging was trouwens om ‘alle prijzen 
gelijk te maken’. Beetje raar om voor een 
gelijkstelling direct de prijs met bijna anderhalve 
euro te verhogen. Als de overheid en de NS 
graag de � les willen verminderen, zullen ze 
moeten stoppen met deze idiote nieuwe regels en 
prijsverhogingen. Een jaar geleden zweerde 
ik nog bij de trein, maar nu vind ik het niet 
meer zo gek idee om op mijn achttiende een 
auto aan te schaffen.  

Rutger de Quay (15) is scholier, schrijver en medeoprichter 
van Ontfrissend.nl. Op deze plek lees je elke week zijn mening. 
Reageren? Mail naar redactie@sevendays.nl

Maaike (16)
Lengte: 1.90 
Uitgegroeid?: 
Ja, met dank aan operatie
Lengte ouders: 
Vader 2.05 meter / 
moeder 1.75 meter
Lengte zus: 1.75 meter 
Bijbaantje: oppassen en 
caissière bij supermarkt

‘Is het koud daar boven?’

Lang – Geroezemoes, een wijzende vinger en een verbaasde blik 
van top tot teen. Dan de onvermijdelijke vraag: hoe láng ben jij? 
Het gebeurt Maaike (16) en Bryan (14), allebei lid van de 
Klub van Lange Mensen, iedere dag. ‘Lang zijn heeft ook veel 
voordelen.’ Door Carolien Plasschaert 
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‘Een jaar geleden zweerde 
 ik nog bij de trein’


