
24 Brenda

Vandaag moest ik heel lang fietsen om weer thuis te komen. Ik kwam van de Chinees, mijn hobby-Chi-
nees. Mijn Chinees weet veel meer dan ik, toch kan ik hem van alles leren. Hij is mij daar niet per se 
dankbaar voor. Dat is volgens mij een cultuurverschil.

Ik fietste in het donker. Het was zo laat dat er nauwelijks andere voertuigen op mijn pad kwamen. Al 
fietsende fantaseerde ik over het aanstaande etentje bij mijn ouders.
Ik was in een baldadige bui.

Iedereen wist dat mijn jongste broertje niet aanwezig zou zijn bij de maaltijd. Ik stelde mij voor wat er 
zou gebeuren wanneer ik zou doen alsof mijn jongste broertje wel aanwezig was; dat ik hem bij bin-
nenkomst een imaginaire hand zou geven en een gesprekje met hem aan zou knopen over de huidige 
stand van zaken. En dat ik daar aan tafel onverschrokken mee door zou gaan en het zogenaamd niet 
zou begrijpen als één of meer van mijn ouders me op dit gedrag aan zou(den) spreken. Ik was benieuwd 
of mijn moeder zou gaan huilen als ik deze act lang genoeg vol zou houden.

Ik stelde mij voor hoe de act langzamerhand werkelijkheid zou worden – dat ik werkelijk zou gaan gelo-
ven dat mijn jongste broertje aanwezig was. Sterker nog, dat ik hem werkelijk zou zien en met hem zou 
kunnen praten, terwijl mijn ouders deden alsof ik aan het bullshitten was.
Ik stelde mij voor hoe ik mijzelf naar mijn moeder zou wenden en haar zou zien huilen, in paniek, omdat 

ze dacht dat ik gek was geworden. En dat ik, net op het moment dat ik haar wilde vragen of ik gek was 
geworden, naar mijn hand zou kijken en bloed zou zien, en vervolgens naar mijn neus zou grijpen en zou 
ontdekken dat ik een bloedneus had, en dat ik mijn moeder zou vragen of ze daarom moest huilen, om 
uiteindelijk te ontdekken dat ik alleen was, naakt, met een brief van de NS op mijn schoot.

Bij thuiskomst mailde ik Lodewijk de factuur en belde ik m’n vriendin. In eerste instantie leek het alsof 
ze niet thuis gaf. M’n vriendin heeft geen voicemail dus gaat haar telefoon eindeloos over, net zo lang 
tot de telefoonmaatschappij de verbinding verbreekt. Dat gebeurde een paar keer en uiteindelijk nam 
ze op.

‘Dit kan zo niet langer, dit kan zo niet, dit kan zo niet,’ zei ze. Ik hoorde direct dat ze aan het huilen was. 
Ik begreep niet waarom.
Uiteindelijk lukte het mij om m’n vriendin ervan te overtuigen dat ik een goed mens
ben. Eentje met niets kwaads in de zin.
‘Ik ga slapen,’ zei ze.
Ze huilde nog wel een klein beetje maar ik wist dat dat de naschok was.

Ik kon de oplader van de batterij van de mobiele telefoon nergens vinden. Een korte tijd was ik heel erg 
bang dat ik hem kwijt was. Uiteindelijk vond ik hem in mijn schoudertas. Ik kuste de oplader uit dank-
baarheid. Nu kon ik de hele nacht spelletjes spelen. 
Ondertussen bedacht ik een bijzondere chocoladereep. Op een rommelig stuk papier met daarop veel 
woorden schreef ik de naam van de traktatie: Denise.
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25

Brenda

Vandaag moest ik heel lang fietsen om weer thuis te komen. Ik kwam van de Chinees, mijn hobby-Chi-
nees. Mijn Chinees weet veel meer dan ik, toch kan ik hem van alles leren. Hij is mij daar niet per se 
dankbaar voor. Dat is volgens mij een cultuurverschil.

Ik fietste in het donker. Het was zo laat dat er nauwelijks andere voertuigen op mijn pad kwamen. Al 
fietsende fantaseerde ik over het aanstaande etentje bij mijn ouders.
Ik was in een baldadige bui.

Iedereen wist dat mijn jongste broertje niet aanwezig zou zijn bij de maaltijd. Ik stelde mij voor wat er 
zou gebeuren wanneer ik zou doen alsof mijn jongste broertje wel aanwezig was; dat ik hem bij bin-
nenkomst een imaginaire hand zou geven en een gesprekje met hem aan zou knopen over de huidige 
stand van zaken. En dat ik daar aan tafel onverschrokken mee door zou gaan en het zogenaamd niet 
zou begrijpen als één of meer van mijn ouders me op dit gedrag aan zou(den) spreken. Ik was benieuwd 
of mijn moeder zou gaan huilen als ik deze act lang genoeg vol zou houden.

Ik stelde mij voor hoe de act langzamerhand werkelijkheid zou worden – dat ik werkelijk zou gaan gelo-
ven dat mijn jongste broertje aanwezig was. Sterker nog, dat ik hem werkelijk zou zien en met hem zou 
kunnen praten, terwijl mijn ouders deden alsof ik aan het bullshitten was.
Ik stelde mij voor hoe ik mijzelf naar mijn moeder zou wenden en haar zou zien huilen, in paniek, omdat 

ze dacht dat ik gek was geworden. En dat ik, net op het moment dat ik haar wilde vragen of ik gek was 
geworden, naar mijn hand zou kijken en bloed zou zien, en vervolgens naar mijn neus zou grijpen en zou 
ontdekken dat ik een bloedneus had, en dat ik mijn moeder zou vragen of ze daarom moest huilen, om 
uiteindelijk te ontdekken dat ik alleen was, naakt, met een brief van de NS op mijn schoot.

Bij thuiskomst mailde ik Lodewijk de factuur en belde ik m’n vriendin. In eerste instantie leek het alsof 
ze niet thuis gaf. M’n vriendin heeft geen voicemail dus gaat haar telefoon eindeloos over, net zo lang 
tot de telefoonmaatschappij de verbinding verbreekt. Dat gebeurde een paar keer en uiteindelijk nam 
ze op.

‘Dit kan zo niet langer, dit kan zo niet, dit kan zo niet,’ zei ze. Ik hoorde direct dat ze aan het huilen was. 
Ik begreep niet waarom.
Uiteindelijk lukte het mij om m’n vriendin ervan te overtuigen dat ik een goed mens
ben. Eentje met niets kwaads in de zin.
‘Ik ga slapen,’ zei ze.
Ze huilde nog wel een klein beetje maar ik wist dat dat de naschok was.

Ik kon de oplader van de batterij van de mobiele telefoon nergens vinden. Een korte tijd was ik heel erg 
bang dat ik hem kwijt was. Uiteindelijk vond ik hem in mijn schoudertas. Ik kuste de oplader uit dank-
baarheid. Nu kon ik de hele nacht spelletjes spelen. 
Ondertussen bedacht ik een bijzondere chocoladereep. Op een rommelig stuk papier met daarop veel 
woorden schreef ik de naam van de traktatie: Denise.
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26 Regilio Tuur

Je weet dat ik een soort godheid ben, of in ieder geval de Messias, of in ieder geval De Boodschapper. Maar 
als ik met de vrouw uit mijn dromen ben, verkrampt mijn nek. En wel op een dusdanige manier dat ik geen 
slokjes meer kan nemen, van wat dan ook.

Laat ’s avonds liep ik langs een kinderopvang. De speelplaats die er letterlijk aan vastzat was zo groot als 
een ruime gezinswagen. Het regende een beetje maar dat was niet erg. Om de speelplaats heen was een 
reusachtig blauw stalen hek gebouwd met een wit bordje eraan bevestigd. Op de speelplaats zelf stonden 
drie wipkippen die leken op honden, of schildpadden, of vlakken. Het leek mij lastig om rond te rennen op 
die speelplaats.

Ik wou dat ik driedimensionaal kon schilderen. Dan had ik vanaf dat moment alleen nog maar kleine schil-
derijtjes van dergelijke speelplaatsen gemaakt. Ik zou erom gelauwerd zijn. Is dat correct Nederlands? Dan 
had ik rond mijn veertigste een alternatieve bar geopend voor mijn vrienden. Een bar in een oud pand, met 
kamerlampen en een klein podium bekleed met een tapijtje.

Nog liever was ik de man geweest die thuis achter zijn computer dergelijke speelplaatsen mag ontwerpen. 
Ik fantaseerde over een driedimensionaal groen vlak dat ik vanuit alle hoeken kon bekijken. Daar zou ik dan 
naar bekoren grijs-witte bollen op klikken die later wipkippen zouden worden.

De vriend had nog gebeld. Hij had een uur voor mijn deur gestaan en was toen maar naar zijn ouderlijk huis 
gegaan. Ik denk dat ik op dat moment bij de Chinees was om hem iets te leren. Of bij m’n vriendin om haar 
te troosten. Of misschien sliep ik gewoon.

De vriend vond het niet erg, dat wachten voor niets, zei hij. Hij had ondertussen artikelen gelezen over een 
nieuw racespel dat binnenkort uitgebracht zou worden.

Ik werd wakker rond vier uur ’s nachts. Ik was anderhalf uur daarvoor gaan slapen. Ik ontdekte dat ik die dag 
nog niet gegeten had. Een paar tellen eerder had ik al ontdekt dat ik nog maar heel weinig drugs had. Ik deed 
mijn uiterste best om weer in slaap te vallen omdat ik anders weer achter mijn computer zou gaan zitten en 
naar drugs zou gaan verlangen en honger zou krijgen.

Niet veel later zat ik achter mijn computer. Ik had de helft van het allerlaatste restje drugs gebruikt en het had 
niets geholpen. Ik had nog zes sigaretten. Ik rookte er vier in een kwartier en werd met de minuut wakkerder. 
Ik had veel honger maar het enige wat ik kon vinden dat enigszins leek op eten was een bus Nesquik die 
ruim over datum was. Ik herinnerde mij dat ik mijzelf al geruime tijd probeerde te dwingen om die bus weg te 
gooien, anders zouden er op een ongelukkige avond wellicht problemen van kunnen komen.

Ik had de grootste lepel gepakt die ik kon vinden en nam, leunend op de wasmachine, grote happen van het 
Nesquik-chocoladepoeder om vervolgens met getuite lippen water in mijn mond te gieten en de substantie 
half liquide, half in vaste vorm naar binnen te worstelen. Het was zeer onbevredigend maar in dit soort situ-
aties blokkeert mijn nek dus NOOIT.

Inmiddels was ik iets rustiger geworden en keek naar het beeldscherm van mijn computer. Ik had de kopte-
lefoon op mijn hoofd gezet maar ik speelde geen geluiden af. Ik hoorde alleen het knisperen van de slechte 
verbinding tussen de kabel en de computer scheuren in mijn oren.

Mijn linkerhand had ik bovenop de tweede helft van het allerlaatste restje drugs gelegd. Met mijn rechter-
hand ververste ik elke minuut de pagina van mijn online bankrekeningoverzicht om te zien of het geld van 
Lodewijk al was binnengekomen.
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27

Regilio Tuur

Je weet dat ik een soort godheid ben, of in ieder geval de Messias, of in ieder geval De Boodschapper. Maar 
als ik met de vrouw uit mijn dromen ben, verkrampt mijn nek. En wel op een dusdanige manier dat ik geen 
slokjes meer kan nemen, van wat dan ook.

Laat ’s avonds liep ik langs een kinderopvang. De speelplaats die er letterlijk aan vastzat was zo groot als 
een ruime gezinswagen. Het regende een beetje maar dat was niet erg. Om de speelplaats heen was een 
reusachtig blauw stalen hek gebouwd met een wit bordje eraan bevestigd. Op de speelplaats zelf stonden 
drie wipkippen die leken op honden, of schildpadden, of vlakken. Het leek mij lastig om rond te rennen op 
die speelplaats.

Ik wou dat ik driedimensionaal kon schilderen. Dan had ik vanaf dat moment alleen nog maar kleine schil-
derijtjes van dergelijke speelplaatsen gemaakt. Ik zou erom gelauwerd zijn. Is dat correct Nederlands? Dan 
had ik rond mijn veertigste een alternatieve bar geopend voor mijn vrienden. Een bar in een oud pand, met 
kamerlampen en een klein podium bekleed met een tapijtje.

Nog liever was ik de man geweest die thuis achter zijn computer dergelijke speelplaatsen mag ontwerpen. 
Ik fantaseerde over een driedimensionaal groen vlak dat ik vanuit alle hoeken kon bekijken. Daar zou ik dan 
naar bekoren grijs-witte bollen op klikken die later wipkippen zouden worden.

De vriend had nog gebeld. Hij had een uur voor mijn deur gestaan en was toen maar naar zijn ouderlijk huis 
gegaan. Ik denk dat ik op dat moment bij de Chinees was om hem iets te leren. Of bij m’n vriendin om haar 
te troosten. Of misschien sliep ik gewoon.

De vriend vond het niet erg, dat wachten voor niets, zei hij. Hij had ondertussen artikelen gelezen over een 
nieuw racespel dat binnenkort uitgebracht zou worden.

Ik werd wakker rond vier uur ’s nachts. Ik was anderhalf uur daarvoor gaan slapen. Ik ontdekte dat ik die dag 
nog niet gegeten had. Een paar tellen eerder had ik al ontdekt dat ik nog maar heel weinig drugs had. Ik deed 
mijn uiterste best om weer in slaap te vallen omdat ik anders weer achter mijn computer zou gaan zitten en 
naar drugs zou gaan verlangen en honger zou krijgen.

Niet veel later zat ik achter mijn computer. Ik had de helft van het allerlaatste restje drugs gebruikt en het had 
niets geholpen. Ik had nog zes sigaretten. Ik rookte er vier in een kwartier en werd met de minuut wakkerder. 
Ik had veel honger maar het enige wat ik kon vinden dat enigszins leek op eten was een bus Nesquik die 
ruim over datum was. Ik herinnerde mij dat ik mijzelf al geruime tijd probeerde te dwingen om die bus weg te 
gooien, anders zouden er op een ongelukkige avond wellicht problemen van kunnen komen.

Ik had de grootste lepel gepakt die ik kon vinden en nam, leunend op de wasmachine, grote happen van het 
Nesquik-chocoladepoeder om vervolgens met getuite lippen water in mijn mond te gieten en de substantie 
half liquide, half in vaste vorm naar binnen te worstelen. Het was zeer onbevredigend maar in dit soort situ-
aties blokkeert mijn nek dus NOOIT.

Inmiddels was ik iets rustiger geworden en keek naar het beeldscherm van mijn computer. Ik had de kopte-
lefoon op mijn hoofd gezet maar ik speelde geen geluiden af. Ik hoorde alleen het knisperen van de slechte 
verbinding tussen de kabel en de computer scheuren in mijn oren.

Mijn linkerhand had ik bovenop de tweede helft van het allerlaatste restje drugs gelegd. Met mijn rechter-
hand ververste ik elke minuut de pagina van mijn online bankrekeningoverzicht om te zien of het geld van 
Lodewijk al was binnengekomen.
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28 Bojana

Het schijnt dat er in het oude China heel veel draken leefden. De draken waren prachtig en gracieus, en 
ze stonden bovenaan op alle lijstjes.
Een belangrijk aspect van het respectabele voorkomen van deze draken was hun gebruik om bij het 
ingaan van hun achttiende levensjaar een dier te kiezen om mee samen te werken. Vanaf dat keuzemo-
ment zouden de draak en het dier als een team fungeren en elkaars goede en slechte kanten op een 
positieve manier aanvullen, tot aan het einde der tijden.

Het was op een veertiende dag in mei dat drie jonge draken uit vooraanstaande families achttien wer-
den en dientengevolge een dierenpartner uit mochten zoeken.

Ilwonya, een intelligente paarse draak die altijd goed verzorgd voor de dag kwam, koos een pelikaan. 
Ze had het gevoel dat de pelikaan structuur in haar leven zou brengen en bovendien recht door zee zijn 
standpunten zou verkondigen. Daar hield ze wel van.

Borduru was een hele stoere roodbruine draak. Een echte vrouwenverslinder. Hij koos een sidderaal, 
omdat de mystiek die dergelijke beesten omringt hem intrigeerde.

Victorior Elesiar Vestogolos, de meest veelbelovende draak van het stel, koos een varken.
Even was het stil in de zaal. Er viel een speld en iedereen hoorde het.

‘Waarom een varken? Dat is toch een saai dier?’ vroeg Papi, een oude, wijze draak.
‘Had je niet beter een ander dier kunnen kiezen?’ vroeg Denise, een traktatie, met
vocht in de ogen.

‘Weet je het zeker?’ vroeg zijn moeder. Tranen biggelden over haar wangen.
Vier jaar daarvoor was er al een grote discussie geweest omdat één of andere karig onderwezen 
draak een kumquat had uitgekozen, en die draak was lang niet zo belangrijk als Victorior Elesiar 
Vestogolos.

‘Maken jullie je nou maar geen zorgen. Ik vind een varken juist een hele originele keuze, juist omdat je 
’m niet verwacht! Ik weet dat het een varken is maar voor een varken is hij nog best oké. Ik kan op dit 
moment inderdaad niets bedenken waarmee hij mij concreet aan zou kunnen vullen, maar wellicht is 
dat juist de aanvulling die ik nodig heb. Letten jullie nou maar op, dit is een weloverwogen besluit!’ zei 
Victorior Elesiar Vestogolos vlak voordat hij de nagalmende ceremoniezaal verliet.

Alle aanwezigen waren verbijsterd en het roerend met hem eens.

***

Twee jaar later besloot Victorior Elesiar Vestogolos om te breken met het varken. Begrijp me niet ver-
keerd, het was niet zo dat hij spijt had van zijn eerder gemaakte keuzes. Hij vond het nog steeds een 
goed idee van zichzelf om een team met het varken te vormen. Hij was gewoon heel erg moe en wilde 
zijn leven weer op de rails krijgen. Hij had gewoon tijd nodig want het varken had hem ernstig aan het 
twijfelen gebracht – en dat was de schuld van het varken en dat wist het varken ook. Hij wilde gewoon 
even helemaal opnieuw beginnen om zeker te weten dat het varken inderdaad de partner van zijn leven 
was. En om dat goed te kunnen doen, om echt objectief naar zichzelf en zijn oprechte verlangens te 
kunnen kijken, was het beter dat hij en het varken elkaar even niet meer zouden zien.

En zo erg was het nou ook weer niet. Als ze spijt zouden krijgen zouden ze altijd nog terug kunnen ko-
men op hun besluit, of niet soms?
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29

Bojana

Het schijnt dat er in het oude China heel veel draken leefden. De draken waren prachtig en gracieus, en 
ze stonden bovenaan op alle lijstjes.
Een belangrijk aspect van het respectabele voorkomen van deze draken was hun gebruik om bij het 
ingaan van hun achttiende levensjaar een dier te kiezen om mee samen te werken. Vanaf dat keuzemo-
ment zouden de draak en het dier als een team fungeren en elkaars goede en slechte kanten op een 
positieve manier aanvullen, tot aan het einde der tijden.

Het was op een veertiende dag in mei dat drie jonge draken uit vooraanstaande families achttien wer-
den en dientengevolge een dierenpartner uit mochten zoeken.

Ilwonya, een intelligente paarse draak die altijd goed verzorgd voor de dag kwam, koos een pelikaan. 
Ze had het gevoel dat de pelikaan structuur in haar leven zou brengen en bovendien recht door zee zijn 
standpunten zou verkondigen. Daar hield ze wel van.

Borduru was een hele stoere roodbruine draak. Een echte vrouwenverslinder. Hij koos een sidderaal, 
omdat de mystiek die dergelijke beesten omringt hem intrigeerde.

Victorior Elesiar Vestogolos, de meest veelbelovende draak van het stel, koos een varken.
Even was het stil in de zaal. Er viel een speld en iedereen hoorde het.

‘Waarom een varken? Dat is toch een saai dier?’ vroeg Papi, een oude, wijze draak.
‘Had je niet beter een ander dier kunnen kiezen?’ vroeg Denise, een traktatie, met
vocht in de ogen.

‘Weet je het zeker?’ vroeg zijn moeder. Tranen biggelden over haar wangen.
Vier jaar daarvoor was er al een grote discussie geweest omdat één of andere karig onderwezen 
draak een kumquat had uitgekozen, en die draak was lang niet zo belangrijk als Victorior Elesiar 
Vestogolos.

‘Maken jullie je nou maar geen zorgen. Ik vind een varken juist een hele originele keuze, juist omdat je 
’m niet verwacht! Ik weet dat het een varken is maar voor een varken is hij nog best oké. Ik kan op dit 
moment inderdaad niets bedenken waarmee hij mij concreet aan zou kunnen vullen, maar wellicht is 
dat juist de aanvulling die ik nodig heb. Letten jullie nou maar op, dit is een weloverwogen besluit!’ zei 
Victorior Elesiar Vestogolos vlak voordat hij de nagalmende ceremoniezaal verliet.

Alle aanwezigen waren verbijsterd en het roerend met hem eens.

***

Twee jaar later besloot Victorior Elesiar Vestogolos om te breken met het varken. Begrijp me niet ver-
keerd, het was niet zo dat hij spijt had van zijn eerder gemaakte keuzes. Hij vond het nog steeds een 
goed idee van zichzelf om een team met het varken te vormen. Hij was gewoon heel erg moe en wilde 
zijn leven weer op de rails krijgen. Hij had gewoon tijd nodig want het varken had hem ernstig aan het 
twijfelen gebracht – en dat was de schuld van het varken en dat wist het varken ook. Hij wilde gewoon 
even helemaal opnieuw beginnen om zeker te weten dat het varken inderdaad de partner van zijn leven 
was. En om dat goed te kunnen doen, om echt objectief naar zichzelf en zijn oprechte verlangens te 
kunnen kijken, was het beter dat hij en het varken elkaar even niet meer zouden zien.

En zo erg was het nou ook weer niet. Als ze spijt zouden krijgen zouden ze altijd nog terug kunnen ko-
men op hun besluit, of niet soms?
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33 De heer De Boot

Inmiddels weet ik dat ik bij mijn ouders aan het eten was toen de vriend voor mijn deur had staan wach-
ten. Mijn excuses dat ik dit niet eerder heb gemeld. Aan de andere kant, de vriend staat de laatste tijd 
nogal vaak voor mijn deur. Dus zo vreemd is het niet dat ik in de war ben.

Dikwijls kom ik ’s avonds thuis en dan zit hij daar, artikelen over racespellen te lezen. Wanneer hij mij 
ziet kijkt hij extreem blij en kwispelt hij. Hij eet al mijn eten op, hij maakt al mijn glazen vies en hij ruimt 
nooit op. Hij denkt dat ik het leuk vind om de hele tijd met hem te zijn. Hij snapt niet dat ik neurotisch 
ben en altijd, maar dan ook echt ALTIJD beleefd blijf.

Dagelijks belt hij me op en dan vraagt hij wat ik aan het doen ben. Ik zeg dan ALTIJD dat ik mijn opa 
aan het helpen ben. Hij zegt dan ALTIJD dat hij al onderweg is en dat hij bij mij op de bank komt slapen 
omdat z’n ouders aan het verbouwen zijn. Hij moet een uur of twee reizen voordat hij bij mij is. Vandaar 
waarschijnlijk dat hij pas belt wanneer hij onderweg is.

Hij verzint ook de hele tijd werk dat hij zogenaamd speciaal voor mij aan het doen is. Zoals extreem am-
bitieuze collagevellen maken van uitgebrachte racespellen. Daar werkt hij weken aan, zonder te slapen, 
en dan moet ik wanneer het af is heel dankbaar zijn en dan gunt hij zichzelf allemaal privileges zonder 
dat met mij te bespreken, zoals nog vaker langskomen en bij mij logeren.

Laatst klopte hij om acht uur ’s ochtends op de deur van mijn slaapkamer. Ik was net in bed gestapt. Hij 
zei: ‘Hee, vind je het goed als ik in jouw bed ga liggen? Ik krijg rugpijn van je bank en jij hebt toch een 

heel groot bed. Kom op, dat heb ik wel verdiend toch? Ik heb de hele nacht aan een prachtige collage 
gewerkt. O, en zou je wat thee voor me kunnen zetten? Ik weet niet hoe de waterkoker aan moet en 
volgens mij heb je geen schone kopjes meer.’

Laatst kwam ik thuis en toen deed hij opeens veel aardiger dan normaal. Hij was enthousiast over alles 
en hij had in de twee uur dat ik weg was geweest al mijn filmpjes op YouTube bekeken.

De volgende dag heb ik minstens een etmaal met mijn bovenarm in de toiletpot gezeten. Hij had een te 
grote drol gelegd die ik los moest kneden met mijn blote vingers.

Laatst belde hij toen ik bij mijn ouders was. Hij ging mijn laatste pizza opeten. Hij kreeg mijn oven niet 
aan. Die pizza had ik zorgvuldig bewaard voor extreme noodgevallen.
Ik gaf hem instructies terwijl mijn moeder me vertwijfeld aankeek. Huilend vroeg ze, toen het telefoon-
gesprek afgelopen was: ‘Hij woont toch niet bij je in huis, hè? Hij heeft toch niet je sleutels?!’
‘Nee,’ verzon ik, ‘hij is bij zijn ouders. Hij weet niet hoe hij de oven van zijn ouders moet bedienen. Hij 
is nogal onvolwassen. Ik zou hem nooit, maar dan ook nooit mijn huissleutels geven. Ik zou nog liever 
sterven.’

Dat is overigens waar, en hij wist ook echt niet hoe hij de oven van zijn eigen ouders aan moest zetten. 
Maar hij had wel mijn sleutels. Hij had ze een paar dagen daarvoor in een kast gevonden. Ik denk dat 
m’n vriendin ze daar had achtergelaten.

Voor de rest is hij wel aardig. Wel okee.
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De heer De Boot

Inmiddels weet ik dat ik bij mijn ouders aan het eten was toen de vriend voor mijn deur had staan wach-
ten. Mijn excuses dat ik dit niet eerder heb gemeld. Aan de andere kant, de vriend staat de laatste tijd 
nogal vaak voor mijn deur. Dus zo vreemd is het niet dat ik in de war ben.

Dikwijls kom ik ’s avonds thuis en dan zit hij daar, artikelen over racespellen te lezen. Wanneer hij mij 
ziet kijkt hij extreem blij en kwispelt hij. Hij eet al mijn eten op, hij maakt al mijn glazen vies en hij ruimt 
nooit op. Hij denkt dat ik het leuk vind om de hele tijd met hem te zijn. Hij snapt niet dat ik neurotisch 
ben en altijd, maar dan ook echt ALTIJD beleefd blijf.

Dagelijks belt hij me op en dan vraagt hij wat ik aan het doen ben. Ik zeg dan ALTIJD dat ik mijn opa 
aan het helpen ben. Hij zegt dan ALTIJD dat hij al onderweg is en dat hij bij mij op de bank komt slapen 
omdat z’n ouders aan het verbouwen zijn. Hij moet een uur of twee reizen voordat hij bij mij is. Vandaar 
waarschijnlijk dat hij pas belt wanneer hij onderweg is.

Hij verzint ook de hele tijd werk dat hij zogenaamd speciaal voor mij aan het doen is. Zoals extreem am-
bitieuze collagevellen maken van uitgebrachte racespellen. Daar werkt hij weken aan, zonder te slapen, 
en dan moet ik wanneer het af is heel dankbaar zijn en dan gunt hij zichzelf allemaal privileges zonder 
dat met mij te bespreken, zoals nog vaker langskomen en bij mij logeren.

Laatst klopte hij om acht uur ’s ochtends op de deur van mijn slaapkamer. Ik was net in bed gestapt. Hij 
zei: ‘Hee, vind je het goed als ik in jouw bed ga liggen? Ik krijg rugpijn van je bank en jij hebt toch een 

heel groot bed. Kom op, dat heb ik wel verdiend toch? Ik heb de hele nacht aan een prachtige collage 
gewerkt. O, en zou je wat thee voor me kunnen zetten? Ik weet niet hoe de waterkoker aan moet en 
volgens mij heb je geen schone kopjes meer.’

Laatst kwam ik thuis en toen deed hij opeens veel aardiger dan normaal. Hij was enthousiast over alles 
en hij had in de twee uur dat ik weg was geweest al mijn filmpjes op YouTube bekeken.

De volgende dag heb ik minstens een etmaal met mijn bovenarm in de toiletpot gezeten. Hij had een te 
grote drol gelegd die ik los moest kneden met mijn blote vingers.

Laatst belde hij toen ik bij mijn ouders was. Hij ging mijn laatste pizza opeten. Hij kreeg mijn oven niet 
aan. Die pizza had ik zorgvuldig bewaard voor extreme noodgevallen.
Ik gaf hem instructies terwijl mijn moeder me vertwijfeld aankeek. Huilend vroeg ze, toen het telefoon-
gesprek afgelopen was: ‘Hij woont toch niet bij je in huis, hè? Hij heeft toch niet je sleutels?!’
‘Nee,’ verzon ik, ‘hij is bij zijn ouders. Hij weet niet hoe hij de oven van zijn ouders moet bedienen. Hij 
is nogal onvolwassen. Ik zou hem nooit, maar dan ook nooit mijn huissleutels geven. Ik zou nog liever 
sterven.’

Dat is overigens waar, en hij wist ook echt niet hoe hij de oven van zijn eigen ouders aan moest zetten. 
Maar hij had wel mijn sleutels. Hij had ze een paar dagen daarvoor in een kast gevonden. Ik denk dat 
m’n vriendin ze daar had achtergelaten.

Voor de rest is hij wel aardig. Wel okee.
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32 Teffie Teffteffssen

Er zijn vier personages die je nodig hebt om te slagen in dit leven:
- Een Viking
- Een Chinees
- Een zwijgende vrouw
- Een Hacker

De Chinees heb ik dus al. Dat was een makkie. Op deze planeet leven erg veel Chinezen en ze zijn ook 
nog eens spotgoedkoop.
 
Ik hoopte dat de vriend wellicht een Viking zou zijn, maar inmiddels ben ik bang dat hij een varken is.

De zwijgende vrouw had ik eventjes. Of nou ja, dat dacht ik. Maar het viel haar op dat mijn nek altijd 
blokkeert. Dat heeft haar mogelijkerwijs afgeschrokken. Ze was zó goed in zwijgen dat ze me helemaal 
kapot heeft gemaakt. M’n vriendin haat haar. Ik zal altijd van haar blijven houden.

De Hacker is een ander verhaal. Ik heb in een ver verleden wel een paar Hackers gekend maar nooit is 
het mij gelukt om één van hen op een dusdanige manier te manipuleren dat hij of zij mijn kar zou willen 
trekken. Ik ben niet eens in de buurt geweest van zo’n mogelijkheid. Ik heb werkelijk geen flauw idee 
waar ik vandaag de dag een Hacker vandaan zou moeten halen. Ze worden alleen maar duurder en laten 
zich nu nog lastiger ompraten dan vroeger. Ik ben werkelijk ten einde raad. Ik zou natuurlijk de Chinees 
kunnen vragen om voor mij te gaan hacken maar Chinezen zijn helaas niet te vertrouwen.

Hoe ik van het varken af moet komen is vermoedelijk de lastigste kwestie. Ik heb wel een paar plannen, 
echter ik weet nog niet hoe ik die uit zou moeten voeren.

Al met al verkeer ik in een uitzichtloze situatie. Ik pieker er dikwijls over. Het is jammer want ik weet 
precies wat mij te doen staat, het zijn slechts de middelen die mij ontbreken.

Ik vroeg een Uruguayaanse vriend een keer of hij liever bewust of onbewust met zijn auto het ravijn in 
zou rijden. Hij antwoordde dat hij veel liever zou weten dat hij ging sterven dan dat hij zichzelf lachend 
te pletter zou storten. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken.

Aan de zwijgende vrouw denk ik nog vaak. Misschien wel altijd. Op Internet kijk ik naar foto’s van vrou-
wen die op haar lijken.

Ik wou dat ik het Internet kon vernietigen, dat ik het kon laten exploderen, zodat we met z’n allen weer 
over kunnen gaan tot de orde van de dag.

De moeder van mijn moeder keek naar dronken soldaten toen haar broertje, dat naast haar stond, per 
ongeluk door zijn hoofd werd geschoten. Deze gebeurtenis heeft mijn moeder via veel omwegen ge-
vormd tot een buitengesloten vrouw. Soms springt ze rond in de woonkamer en doet ze alsof ze een 
kikker is.

De vader van mijn vader heeft in zijn jeugd reusachtige perziken gezien. Daarna liep hij blootsvoets 
naar het strand, lang voordat er wegen waren. Hij sliep met alle vrouwen op zijn eiland en bracht ach-
tergehouden belastinggeld in een groene sporttas naar Venezuela. Uiteindelijk heeft dit alles mijn vader 
gevormd tot een opgefokte man. ’s Avonds zit hij voor de tv, eindeloos te zappen.
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Teffie Teffteffssen

Er zijn vier personages die je nodig hebt om te slagen in dit leven:
- Een Viking
- Een Chinees
- Een zwijgende vrouw
- Een Hacker

De Chinees heb ik dus al. Dat was een makkie. Op deze planeet leven erg veel Chinezen en ze zijn ook 
nog eens spotgoedkoop.
 
Ik hoopte dat de vriend wellicht een Viking zou zijn, maar inmiddels ben ik bang dat hij een varken is.

De zwijgende vrouw had ik eventjes. Of nou ja, dat dacht ik. Maar het viel haar op dat mijn nek altijd 
blokkeert. Dat heeft haar mogelijkerwijs afgeschrokken. Ze was zó goed in zwijgen dat ze me helemaal 
kapot heeft gemaakt. M’n vriendin haat haar. Ik zal altijd van haar blijven houden.

De Hacker is een ander verhaal. Ik heb in een ver verleden wel een paar Hackers gekend maar nooit is 
het mij gelukt om één van hen op een dusdanige manier te manipuleren dat hij of zij mijn kar zou willen 
trekken. Ik ben niet eens in de buurt geweest van zo’n mogelijkheid. Ik heb werkelijk geen flauw idee 
waar ik vandaag de dag een Hacker vandaan zou moeten halen. Ze worden alleen maar duurder en laten 
zich nu nog lastiger ompraten dan vroeger. Ik ben werkelijk ten einde raad. Ik zou natuurlijk de Chinees 
kunnen vragen om voor mij te gaan hacken maar Chinezen zijn helaas niet te vertrouwen.

Hoe ik van het varken af moet komen is vermoedelijk de lastigste kwestie. Ik heb wel een paar plannen, 
echter ik weet nog niet hoe ik die uit zou moeten voeren.

Al met al verkeer ik in een uitzichtloze situatie. Ik pieker er dikwijls over. Het is jammer want ik weet 
precies wat mij te doen staat, het zijn slechts de middelen die mij ontbreken.

Ik vroeg een Uruguayaanse vriend een keer of hij liever bewust of onbewust met zijn auto het ravijn in 
zou rijden. Hij antwoordde dat hij veel liever zou weten dat hij ging sterven dan dat hij zichzelf lachend 
te pletter zou storten. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken.

Aan de zwijgende vrouw denk ik nog vaak. Misschien wel altijd. Op Internet kijk ik naar foto’s van vrou-
wen die op haar lijken.

Ik wou dat ik het Internet kon vernietigen, dat ik het kon laten exploderen, zodat we met z’n allen weer 
over kunnen gaan tot de orde van de dag.

De moeder van mijn moeder keek naar dronken soldaten toen haar broertje, dat naast haar stond, per 
ongeluk door zijn hoofd werd geschoten. Deze gebeurtenis heeft mijn moeder via veel omwegen ge-
vormd tot een buitengesloten vrouw. Soms springt ze rond in de woonkamer en doet ze alsof ze een 
kikker is.

De vader van mijn vader heeft in zijn jeugd reusachtige perziken gezien. Daarna liep hij blootsvoets 
naar het strand, lang voordat er wegen waren. Hij sliep met alle vrouwen op zijn eiland en bracht ach-
tergehouden belastinggeld in een groene sporttas naar Venezuela. Uiteindelijk heeft dit alles mijn vader 
gevormd tot een opgefokte man. ’s Avonds zit hij voor de tv, eindeloos te zappen.
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