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GENA
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Ik kijk voortdurend naar Up Below, 

ik schrijf voortdurend fanfictie en 
ik zit voortdurend aan de heroïne. 

Schrappen wat niet past. En ik kan 
supergoed vlechten.

Dagboek van
_EvenIf
5

JAN Is dit een grap misschien...?!
 

Oké, wat in godsnaam was DAT voor een aflevering? 

Ik weet wel dat ik na drie seizoenen misschien niet meer verrast 
zou mogen zijn, maar bah! Na ZO’N lange onderbreking en 
ZO’N cliffhanger dacht ik toch dat we misschien EEN BEETJE 
een afronding zouden krijgen. Je kan toch niet zomaar knock-
out zijn voor TWEE DAGEN en dan in de volgende aflevering 
gewoon wakker worden alsof er niks gebeurd is?? Zo werken 
geneesmiddelen niet, hoor, beste serie. Wat spuiten ze Ty en 
Jake hier allemaal in, zeg? Dat zou ik anders ook wel willen voor 
tijdens de examens!

Even serieus – dit is echt frustrerend. Ik bedoel maar, ik ben 
blij dat ze Sarahbelle gered hebben, maar we wisten dat dat zou 
gebeuren. Vorig seizoen praatten ze tenminste nog in plaats 
van gewoon alles plat te branden. Ik begin de fanfictie bijna 
beter te vinden dan de serie zelf – en dat is toch een beetje 
verontrustend en ik heb geen idee wat ik daarvan moet denken, 
behalve dat ik me nu afvraag WIE IN GODSNAAM EEN STUK 
WIL SCHRIJVEN DAT ALLES WEER RECHTZET EN WIE ME NU 
METEEN DE LINK NAAR DAT STUK WIL DOORSTUREN!

--eve

10 Berichten 

Laat een bericht achter

DanniRice
Eh ... jij?
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SwingLowMySweet
Ik dacht dat Tumbledown een poging ging wagen. Eerlijk gezegd vond 
ik het niet zo heel erg? Geen idee, ik denk dat ik de enige ben, dus laat 
maar.

MioMy
omgggg echt, waarom heb je dit gepost zonder een stukje, dat kan 
ik echt niet aan IK BEN AL EEN HELE TIJD DE PAGINA AAN HET 
REFRESHEN KOMAAN HE MEID

Tylergirl93
schrijf het alsjeblief alsjeblief alsjeblief. MEER OVER TYLER 

_EvenIf
Meid, ik vind je fantastisch maar hoe vaak moet ik nog zeggen dat je 
hier aan het verkeerde webadres bent? <3 Jake <3 Jake!

Tylergirl93
tyler is knapper

Tumbledown
Nee, ik heb geen tijd. Helemaal voor jou. Alsjeblief? 

_EvenIf
Ha! Wel tijd om te lezen, maar niet om te schrijven.

Tumbledown
tutut zwijgen en schrijven

_EvenIf
oké, oké allemaal. ik doe het.

 

SMS met John C.

 genaaaa 

 wat 

 kom naar mijijijijij 

 ’t is verdomme dinsdag, 

 zet die wodka weg. 
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SMS met Alanah J.

 ga je mee? 

 naar waar? 

 kerel van smithfield heeft een auto,  
 mrs. doubtfire ligt al onder zeil 

 wel, ons studentenhome 
 heeft minder geluk 

 trek je stripperpumps aan 

 ’t is dinsdag  

 mijn stripperpumps komen 
 alleen in ’t weekend uit de kast 

 mag ik dan jouw lippenstift  
 lenen 

 jaja, kom maar langs. maar 

 je moet langs de zuidelijke 
 ingang binnensluipen 

 ik ben zo’n idioot. wa ga jij 
 doen vanavond 

 paper schrijven 

 tuuuuurlijk 

 echt, wat dacht je dat 

 ik ging doen 

 john 

 ieuw. dan schrijf ik nog liever 
een paper 
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van: Sharon McKlesky <smcklesky@stoneyhall.edu>
aan: Genevieve Goldman <ggoldman@stoneyhall.edu>
datum: dinsdag, 6 januari 4:03 PM
onderwerp: Vive la France!

Beste Genevieve,

Ik heb de outline van je paper over de Franse Revolutie bekeken 

(en bedankt dat je dit op tijd hebt ingeleverd! Ik weet dat je liever 

geen vroege versies van je werk toont en ik hoopte dat het je zou 

helpen als je verplicht werd om een outline in te dienen). Hoewel 

ik denk dat je boordevol ideeën zit, betwijfel ik of de structuur 

van je uitwerking goed genoeg is. Met de 8/10 voor je laatste 

opdracht in het achterhoofd, wilde ik me er toch van verzekeren 

dat je jezelf niet laat afglijden en je je voor de volle honderd 

procent blijft inzetten. Universiteiten kunnen hun toelatingen altijd 

nog intrekken, hoor! Kom alsjeblieft langs zodra dat voor jou past.

Vriendelijke groeten,

Mevr. Sharon McKlesky

van: Genevieve Goldman <ggoldman@stoneyhall.edu>
aan: Sharon McKlesky <smcklesky@stoneyhall.edu>
datum: dinsdag, 6 januari, 4:32 PM
onderwerp: RE: Vive la France! 

Dag mevr. McKlesky,

Dank u voor uw snelle feedback. Vanavond en morgen werk ik 

aan papers voor een ander vak, dus voor donderdag zal ik niet 

aan uw paper kunnen werken en gezien de korte deadline, wil ik 

er zeker van zijn dat ik zo veel mogelijk tijd aan deze paper wijd. 

Daarom denk ik dat het misschien niet zo zinvol is om mijn hele 

gedachtegang op papier te zetten deze week, dus als dat voor 

u goed is, denk ik dat ik best op mijn eigen ritme verder werk.        

Ik heb ook al nagedacht over de structuur en zal uw e-mail zeker 

ter harte nemen zodat ik er ook in volgende versies aandacht  

voor blijf hebben. Hartelijk dank en tot morgen, in de les.

Nogmaals dank 

Genevieve Goldman
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van: Genevieve Goldman <ggoldman@stoneyhall.com>
aan: Sharon McKlesky <smcklesky@stoneyhall.com>
datum: Geen – opgeslagen in concepten.
onderwerp: RE: Vive la France!

Sorry hoor, McKlesky, 

maar het is dinsdag. De dag na de Heilige Fan Avond. Laat me 

verdomme met rust.

--gena

Ik kijk voortdurend naar Up Below, 
ik schrijf voortdurend fanfictie en 

ik zit voortdurend aan de heroïne. 
Schrappen wat niet past. En ik kan 

supergoed vlechten.

Dagboek van
_EvenIf

16 
JAN

The Prettiest Whistles Won’t 
Wrestle the Thistles Undone   

 (The Decemberists) 
Auteur: _EvenIf 

Aantal woorden: 429 

Samenvatting: Na de brand in Tawley Place heeft Jake tijd nodig om te 

herstellen. Tyler maakt soep. Sommige dingen worden hardop gezegd. Het 

vertelde vindt plaats tussen 3.11 en 3.12.  

Links: geen 

Disclaimer: Ik bezit geen auteursrechten, ik ben een internetgriezel, houd 

vrouwen en kinderen binnen etc. 

Noot van de auteur: Ik heb deze post geschreven in plaats van een paper over 

de Franse Revolutie, dus het spijt me mochten er ongewild referenties naar 

op  standen of katholieke onrusten opduiken. Vergeef mijn school, ze weet niet 

beter.

Tyler zou ondertussen toch al moeten weten hoe goed botten 
hitte kunnen vasthouden. Maar hij onthoudt het maar niet. Elke 
keer opnieuw denkt hij dat hij niet uit zijn fouten hoeft te leren. 
Elke keer opnieuw doet hij alsof het de laatste keer is, alsof er 
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absoluut geen sprake van kan zijn dat hij zijn verdomde sidekick 
Jake nóg eens uit de ellende moet helpen.

En het enige dat die kleine rotzak kan zeggen is ‘We hebben 
Sarah, we hebben Sarah’ alsof dat iets verandert aan het feit dat 
zijn hele lijf onder de brandwonden zit.

Maar Tyler blijft er kalm onder, dat is nu eenmaal wat hij 
verdomme doet (want eigenlijk heeft hij zeker wel een plan voor 
wanneer dit gebeurt – want dit gebeurt nu eenmaal verdomme 
altijd) en hij fluistert: ‘Zo is het, maatje, het is je gelukt’, terwijl 
hij de dop van een tube zalf draait en zijn handen tegen elkaar 
wrijft om ze op te warmen.

‘Ze is eruit, toch? Hebben we haar gered?’

‘We hebben haar gered. En dat is de laatste kloteopdracht die 
we voor Evanson uitvoeren, oké? Ik meen het deze keer. Als hij 
denkt dat we op een of andere reddingsmissie gaan voor Clara …’

‘Ugh, praat me niet over haar, ik voel me al misselijk.’

‘Dat is omdat je huid overal loslaat.’

‘Doe niet zo dramatisch.’

‘Komaan, overeind.’ Hij legt zijn hand op Jakes rug, voelt dat zijn 
T-shirt loskomt en laat hem voorzichtig tegen zijn schouder 
leunen zodat hij de opgewarmde zalf over zijn arm kan uitsmeren. 
Een snik blijft in Jakes keel steken en Tyler stopt hem onder.

‘Het is je gelukt, jochie,’ zegt Tyler, ‘Je bent een held.’

Jake sluit zijn ogen en ademt uit, alsof hij weet dat alles goed 
komt. Alsof een of ander cliché ervoor kan zorgen dat zijn 
verbrande huid en zijn kapotte keel en deze hele verdomde wereld 
allemaal niet zo erg zijn. Voor Tyler is dat meestal goed genoeg 
om weer verder te kunnen, maar nu kan hij Jakes optimisme niet 
lijden. Het is een zoveelste teken dat het universum hen flink 
bij hun kloten heeft. Wie in godsnaam heeft Jake zo kunnen 
bedotten dat hij denkt dat dit allemaal wel in orde komt?
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Het is het enige dat hij kan doen om niet op te springen en iets 
kapot te slaan. En natuurlijk moet het joch op dat moment iets 
in zijn slaap mompelen en de zoom van zijn mouw vastgrijpen 
met die zwart-bruine vingernagels.

Verdomme, jochie.

Door dit soort gedoe zou je bijna gelovig worden.

Alleen vannacht.

24 Berichten

Laat een bericht achter

MioMy
oh my gooooddd dat was precies wat ik nodig had. elke keer als je zo 
in tylers hoofd kruipt is het precies alsof … ik weet niet, ik kan het niet 
beschrijven ik ben ook geen schrijver natuurlijk lolol

_EvenIf
Ach kom, je schrijft superdingen. Dank je wel!

CalmMyLightsaber
Heerlijk. Dit was super.

_EvenIf
Hei! Keilang geleden! Blij dat je er nog steeds bent.

CalmMyLightsaber
Ik weet het alles is gewoon SUUUPER druk geweest. Ik stuur je 
wel nog es n berichtje, k?

_EvenIf
Doen! 

Tumbledown
Het wachten waard! (Ik heb een probleem en jij bent ongelooflijk)

_EvenIf
Je bent fantastisch. De volgende is voor jou ;-)

Tylergirl93
omggggg tyler baby 
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_EvenIf
blij dat je ’t goed vindt!

Thatsmykid
ik hunker zo naar hen 

_EvenIf
echt he!

TinyDancer5
schrijf je ook eigen dingen?

_EvenIf
soms, vooral poëzie

TinyDancer5
goed :)

_EvenIf
<3

Neah
ik meng me even: zou je het overwegen om je poëzie te posten?

_EvenIf
hemel nee

JandT
kan je tegen constructieve kritiek?

_EvenIf
Laat maar komen!

JandT
ik zou het fijn vinden als er wat minder gevloekt zou worden in je 
stukken. ik bedoel maar, het is niet dat ze in de serie ook zo praten.

_EvenIf
dank je wel! ik hou het onder beraad :-) en ik zal eraan 
denken om volgende keer er een waarschuwing bij te zetten. 

rupologize
natuurlijk praten ze in de serie zo niet, domkop, het is de 
openbare omroep.

_EvenIf
wel wel 
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FINN
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7 januari

Oké, jongens, rustig maar.

Ik snap het. Ik heb het gezien. Ik ben er ook niet blij mee. Ik 
bedoel, de laatste keer zaten de jongens midden in een brand en 
het huis stond op het punt in elkaar te storten en we wisten niet 
of ze veilig wegkwamen o mijn god, behalve dat we dat natuurlijk 
allang wisten. Naar welke serie hebben jullie al die tijd gekeken? 
Ze komen altijd veilig weg. Dat was het punt niet. Het punt was 
die scène nádat ze veilig wegkwamen, de scène die ze niet lieten 
zien, de scène waar ze zich realiseerden dat het goed zou komen 
en waar ze de ruzie goedmaakten. Ik wilde dat ook zien, jongens.

En nee, het is niet geloofwaardig dat Jake bewusteloos achter een 
brandend dressoir lag en dat hij twee dagen later nog geen 
schrammetje had. Daar klopt helemaal niets van en iedereen weet dat.

Maar dit is onze serie. Dit is de serie waar we van houden, en ze 
elke keer aan flarden scheuren als een stel hyena’s op het moment 
dat de schrijvers iets doen wat we niet leuk vinden, is niet tof. 
Vinden we de serie nou leuk of niet?

Kunnen we alsjeblieft over de goede dingen praten? De Evanson-
onthulling was best wel ongelooflijk, toch? Heeft IEMAND dat aan 
zien komen?

En in een heel andere categorie (en ik zweer dat ik geen veertien 
ben, maar): hoe schattig was Jakes haar deze week?

Ik denk erover om weer te gaan tekenen, dus het kan zijn dat er 
later deze week een art-post komt. Hoewel ik nog niet weet wat ik 
wil tekenen. Wat eigenlijk zo’n beetje altijd het probleem is. Ideeën? 

Maar goed, hier zijn de aanbevolen fanficties van deze week: 
Voor een seizoen – evanson_much
Vuurstorm – Tylergirl93
Onderbreking – (het is zo belachelijk maar ik kan niet stoppen met 
lachen) – I8gr8

finnblueline O V E R  •  CO N TAC T
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>>>terry-the-hedgedog heeft dit gereblogd via finnblueline 
>>>mmmZack heeft dit gereblogd via finnblueline
>>>Tylergirl93 heeft dit gereblogd en zegt: dank je wel voor de 
aanbeveling!
>>>DanniRice heeft dit gereblogd via mmmZack en zegt: lees 
jij _EvenIf? Geweldige, epische fictie hier
>>>slotohes heeft dit gereblogd via DanniRice
>>>popstotheweasel heeft dit gereblogd via Tylergirl93 en zegt: 
ART-POST ALSJEBLIEFT!

 

van: Stanford Universiteit Medewerkerskantoor 
<staffingservices@stanfordu.edu>
aan: Finn Bartlett <finn.a.bartlett@gmail.com>
datum: woensdag, 7 januari, 12:33 PM
onderwerp: Bedankt voor uw interesse

Beste mevrouw Bartlett,

Bedankt voor uw interesse voor de positie als administratieve 

assistente in de afdeling studentenzaken. Na een zorgvuldige 

screening hebben we deze positie aan iemand anders 

aangeboden, wiens kwalificaties meer aansloten bij onze wensen. 

We waarderen uw interesse en wensen u succes.

from: Dana Westchester  
<DanaWestchester@duffpeterson.com> 
aan: Finn Bartlett <finn.a.bartlett@gmail.com> 
datum: vrijdag, 9 januari, 08:02 AM 
onderwerp: Uw CV

Stephanie Bartlett, 

Bedankt voor het indienen van uw cv aan Duff & Peterson. Op dit 

moment nemen wij geen beginnende proeflezers aan, maar wij 

bewaren uw gegevens en laten het weten als er iets beschikbaar 

komt.

van: Evergreen Uitzendbureau  
<hiringservices@evergreen.com> 
aan: Finn Bartlett <finn.a.bartlett@gmail.com> 
datum: maandag, 12 januari, 03:41 PM 
onderwerp: IZ11285
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Aan: mevrouw Bartlett, 

Bedankt voor uw interesse in baan #IZ11285. Met inachtneming 

moeten wij u helaas mededelen dat wij geen baan voor u hebben. 

Nogmaals, bedankt voor uw tijd.

SMS met Charlie

 heb jij mij gebeld? 

 ja. zou ik nieuwe 
 graffietstiften kopen? 

 hoeveel? 

 10 dollar 

 voor potloden? 

 goede potloden 

 heb je al een baan?  

 nee, MAM 

 nou, in dat geval…  
8 januari, 3:31 pm 

 schrap dat laatste... een 

 koffietent belde net & bood 
 baan aan! kom maar op met 

 die champagne! 

van: Finn Bartlett <finn.a.bartlett@gmail.com> 
aan: Joan Bartlett <joanbartlett4472@gmail.com>; 
Paul Bartlett <gohawkeyesfan@hotmail.com> 
datum: Geen. Bewaard in concepten 
onderwerp: California Girl!
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Hé ouders!

Goed nieuws aan het banenfront – ik heb er een! Slagroom en 

spikkels op lattes doen voor mensen die aantrekkelijker zijn dan 

ik! Niet helemaal mijn vakgebied – niemands vakgebied – maar 

het dekt de rekeningen. 

Dat is een leugen. Het dekt de rekeningen bij lange na niet. Zelfs 

niet nu we de huur splitten voor Charlies oude krot. Ik zou mijn 

computer verkopen voor een mooi appartement, alleen lijkt het 

wel of ze die niet hebben in Noord-Californië (en laten we eerlijk 

zijn, natuurlijk zou ik mijn computer niet verkopen).

Ik ben gisteren naar het strand geweest, gewoon om eens te 

kijken waar iedereen over praat. God, het is totaal anders dan 

Lake Michigan! Het voelt stom om te zeggen, maar de oceaan 

is gigantisch. (Ik weet het, ik zou een dichter moeten zijn. Mijn 

talenten worden verspild als barista.) Ik stond daar en het voelde 

alsof ik van het randje van de wereld afviel. Maar op een goede 

manier, als zoiets bestaat.

Morgen gaan Charlie en ik 

SMS met Mam

 heb je al een baan? klaar om op  
 te geven en naar huis te komen? 

 helemaal gesetteld met Charlie. 

 werk start maandag. 

Privébericht naar _EvenIf

Euh, holy fuck.

Ik heb net jouw laatste verhaal gelezen. Zit jij soms in mijn hoofd? 

Als dat zo is, mag je blijven zitten. Dat was alles wat ik van de 

week van Up Below wilde, maar niet kreeg. Dank je, dank je, dank 

je, etc. 
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Goed, het is supergênant, maar ik teken af en toe (waarmee ik 

bedoel dat ik vier jaar geleden tekende en ik nu heel erg uit vorm 

ben) en ik heb dit gemaakt bij jouw verhaal. Het moet het moment 

VOORSTELLEN waar Jake aan het einde bovenop Tyler in slaap 

valt, maar het lijkt meer op een stel aliens. 

De zelfspot is niet zo charmant als ik denk, of wel?

Ik zag op jouw pagina dat je veel andere dingen hebt geschreven. 

Je fans lijken een beetje… fanatiek. Ik denk dat je erg goed bent. 

Zeker als ik op dit korte verhaal af moet gaan. Wil graag meer 

lezen, maar het moet even wachten want ik zit midden in een 

verhuizing en moet al mijn troep nog uitpakken.

Oké, dit was creepy en vreemd genoeg. Ik stuur de tekening mee. 

Hoop dat je ’m leuk vindt.

Ga zo door,

finnblueline


