Hoofdstuk 7

Kerst
met de fam

Heb je nou al een vriend?
Marie Lotte prevelde iedere Kerst/verjaardag/vaste-familiedag-in-februari een schietgebedje dat de classic ‘heb je nou al
een vriend?’ niet gesteld zou worden, maar toch kwam hij vaker
wel dan niet. Uiteraard op een moment dat ie-de-reen luisterde.
Al haar 86 tantes, 33 ooms en 449 neefjes en nichtjes keken haar
verwachtingsvol aan als opa of oma de gevreesde vraag door de
afgehuurde zaal liet schallen.
Marie Lottes hartslag ging omhoog, het zweet brak haar uit
en ze hoopte dat haar hoofd niet knalrood werd, want o, wat
gênant; ze was 17, 19, 21 en ze had nog stééds geen vriend.
Iets waar ze zich hyperbewust van was, elke dag weer, want al
haar lievelingsseries/-boeken/-films waren haar lievelings juist
omdat ze bol stonden van de romantiek.
De eerste kus tussen Haley en Nathan in One Tree Hill staat
haar nog altijd haarscherp voor de geest. Ze had de aflevering
opgenomen en keek die scène keer op keer op keer. Ze voelde die scène door haar hele lichaam. De liefde, de dramatiek,
dat wilde zij ook! Maar vind maar eens een gekwelde, populaire jongen die helemaal dol op je is (en zich tegelijkertijd kapot
schaamt voor jullie liefde). Vind überhaupt maar eens een jongen die helemaal dol op je is, of gewoon EEN JONGEN die niet
van je walgt.
Het zelfbeeld van Marie Lotte was laag, vér onder nul. Ze
snapte zelf eigenlijk ook wel dat ze geen vriendje had. Want
wie wilde DIT nou? Maar van al deze zware gedachten was haar
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familie natuurlijk niet op de hoogte. Zij dachten gewoon: waarom
heeft ons Lotje geen vriend? Het is zo’n leuke meid. Ondertussen
wist ons Lotje nooit wat ze hierop moest zeggen (ondanks dat
ze zich al dagenlang druk had zitten maken om deze vraag), dus
zei ze maar: ‘Eh, nou, ja, nee, ja, nou, nee, eh, eh, haha, nee, weet
ik ook niet,’ terwijl ze een verdwijntruc uitvoerde waar Hans Klok
nog een puntje aan kon zuigen. De rest van de week speelde
de hachelijke situatie zich in haar hoofd nog oneindig vaak af.
Hoe had ze dán moeten reageren? Had iedereen gezien hoe rood
ze werd? Waarom hád ze nou geen vriend? Nu móést ze toch
wel die vijftien kilo kwijtraken, want anders zou het nog eeuwen duren. Dat laatste werd bevestigd door haar omgeving met
opmerkingen als ‘Zou je niet wat afvallen, want je wilt toch ook
een knappe vriend?’
Hoezo denkt men toch dat een vriend alles is wat een vrouw wil
in het leven? En met ‘men’ bedoelen we soms ook onszelf, want
reken maar dat het toentertijd Marie Lottes grootste doel was in
het leven. Wat raar is, want ze is gay (maar dat ontdekte ze pas
toen ze 28 was). Dus niet alleen is de vraag invasief, maar ook
nog eens hartstikke heteronormatief, waardoor gay-e mensen
soms dus tot hun 28ste denken dat ze niet gay zijn.
We snappen op zich wel dat mensen enthousiast zijn over
relaties. Als jij zelf de aller- aller- allerleukste relatie in de
geschiedenis der relaties hebt, als jouw partner een ge-wel-dige
aanvulling op jouw leven is en in het geheel geen last, als jullie
samen de hele wereld aankunnen, dan begrijpen we dat jij denkt:
ik gun dat alle mensen, daarom ik ga nu aan iedereen vragen of
ze er al bij in de buurt komen!!
Maar, en dit is een belangrijke maar, doe gewoon maar niet.
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Weet jij veel waarom iemand geen vriend heeft? Er zijn oneindig
veel redenen voor te bedenken en die zijn allemaal persoonlijk.
Misschien wil iemand ze met je delen, misschien niet. Het is in
ieder geval geen goed idee om de vraag dwars door een afgehuurde zaal te schreeuwen terwijl er 449 neefjes en nichtjes met
gespitste oren zitten te luisteren.
En dat jij nou de leukste relatie in de geschiedenis der relaties
hebt, wil niet zeggen dat iedereen in een relatie gelukkig is. Maar
het idee heerst dat dat wel zo is, dat we pas gelukkig zijn met
een ander erbij. Een romantische komedie eindigt als de hoofdpersonen bij elkaar zijn gekomen, een sprookje houdt op waar
het leven samen begint en de meeste liefdesliedjes gaan over
die eerste verliefde fase. Maar wake up, relatiefetisjisten. Een
relatie is niet altijd koek en ei en pais en vree en een en al heerlijkheid. Waarom is de vraag altijd ‘Heb je al een vriend?’, waarom
vragen ze niet:
‘Heb je al iemand die stinksokken door je huis laat slingeren?’
‘Heb je al iemand met wie je compleet uitgepraat bent en
tegen wie je niks meer te zeggen hebt als jullie uit eten gaan?’
‘Heb je al iemand van wie de grootouders allemaal nog leven
en eisen die grootouders stuk voor stuk dat jullie in het weekend
op de koffie komen?’
‘Heb je al iemand die zich bemoeit met jouw eigen zuurverdiende knaken die je maar wat graag uitgeeft aan concertkaartjes voor Beyoncé?’
‘Heb je al iemand gevonden met wie je totaal niet op één lijn
zit wat betreft kinderwens?’
‘Heb je al iemand met wie je de hele nacht jankend en krijsend
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ruzie maakt terwijl je juist zo toe was aan een rustig avondje
netflixen op de bank?’
‘Heb je al iemand die er niet over PEINST de wereld rond te
reizen en buiten de gebaande paden te treden, terwijl dat jouw
grootste wens is?’
‘Heb je al iemand wiens beste vriendin aan de lopende band
barbecues organiseert en dat je dan moet komen en zelf eten
mee moet nemen en er geen genoegen genomen wordt met
gewoon een fruitsalade?’
‘Heb je al iemand tegen wie je al twintig jaar aan zit te kijken
en met wie je geen seks meer hebt of wilt terwijl je in principe wel
een seksueel wezen bent met behoeftes maar je blijft toch maar
bij elkaar want hypotheek en kinderen?*’
Die eeuwige obsessie met relaties doet toch niemand goed? Het
idee dat je pas compleet bent als je een relatie hebt, en blijkbaar
per se een heterorelatie, is er een dat rechtstreeks de prullenbak
in mag. Die prullenbak zouden we vervolgens graag overgieten
met benzine en in de fik steken zodat we de overgebleven resten
as vakkundig het heelal in kunnen schieten richting een zwart
gat waar het nooit meer uit kan komen.
De volgende opmerkingen mogen ook meteen mee het zwarte
gat in:
‘Jij komt je vriend echt nog wel tegen…’

* Dacht je dat we dit verzonnen hebben? Nope. Allemaal. Echt.
Gebeurd.
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Moet ik op m’n hoede zijn? Komt-ie achter een muurtje
vandaan? Van links? Van rechts? Staat-ie naar me te
loeren in m’n slaap? Ik vind dit eng.
‘… óf een vriendinnetje natuurlijk. Hihi, haha. Wij zijn
ruimdenkend! Hihi, haha.’
Wat sta je nou raar te knorren. Is dit geen serieuze optie
of zo?
‘Volgende keer dat ik je zie wil ik een leuke man aan je
arm zien, hoor.’
Volgende keer dat ik je zie, zal ik er alles aan doen om te
zorgen dat ik je niet zie.
‘Meid, het komt wel goed met jou.’
Het is goed met jou. Tabee.
‘Is de buurman van de vriend van je zus niet wat voor
jou?’
The lengths they go…
‘O, ik ken wel iemand! Hij helpt altijd zo lief met het
inpakken van mijn boodschappen.’
Je bedoelt dat hij een hartslag heeft en geen relatie?
‘Nee, ik bedoel dat ‘ie zo goed bij je past. Hij is zelfs
langer dan jij bent. Met jouw lengte moet je wel een lange
vent!’
O, for fuck’s sake.
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Misschien denk je nu: waar is Nydia in dit verhaal? Ik weet ondertussen wel dat Marie Lotte dik en single was en gay bleek te zijn,
maar hoe zit het met die andere vrouw?
Leuk dat je het vraagt.
Nydia had aan de lopende band vriendjes en dus moest ze dealen met andere shit: 14, dat is toch veel te jong voor een vriend?
Pas 18 en al vier jaar samen? Dat is niet goed voor je zelfontwikkeling. Meid, op jouw leeftijd moet je het er lekker van nemen. Je
bent nog zo jong, jij weet helemaal niet wat liefde is.
Het is ook nooit goed.

Hoe moet je hier nou weer op reageren?

1	‘Daar ben ik helaas te knap/gay/slim/leuk/
geestig/[andere feature] voor.’

2	‘Ik wacht op een hele rijke, liefst een tachtiger.

Morgen weer langs het bejaardentehuis om de
nieuwe aanwas te bekijken. Fingers crossed!’

3	‘Heb je nou al enig maatschappelijk inzicht

waardoor je beseft dat deze vraag hartstikke
invasief is?’
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