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Blog 16: Papa en mama fantasieën
Welke papa en/of mama doet het nou niet? Je kijkt naar je monster. Je
aanschouwd het gedrag, het uiterlijk, de maniertjes, trekjes, nukken, grappen,
grollen, toestanden en ineens denk je...wat gaat dit monster later doen? Wat
voor 'mens' wordt het, wat voor figuur, blijft het zo'n karikatuur, wat komt er
van dit ding in godsnaam terecht. Als rozengeur zonder maneschijn ouder ga je
het uit van het meest logische. Zoon doet het zelfde als pa, dochter gaat moeder
achterna. Tenzij moeder politieagent is, dan andersom. Geleidelijk worden ze die
richting ingedrukt, kleine stapjes, steeds iets meer verwachtingen. Monster
moet natuurlijk wel beter terecht komen dan jij, want ikke 2.0. Steeds meer en
verder gaat het richting in die het is aangeleerd te willen. Tot het moment van
kiezen, dan weten ze het niet meer. Maar jij wel dus je helpt herinneren hoe
graag monster vroeger blablabla wilde worden, want je vond papa of mama zo
cool maar doe vooral wat jij wilt hoor maar oh wat vond je het stoer, weet je nog
toen en zus en mimimi...schei eens uit, alsjeblieft zeg. Tot zeker aan je 21e heb
je geen flauw benul wat je wilt, soms hebben sommige het zelfs tot na hun 30e.
Waarom? Omdat je meerdere dromen kunt hebben. Stuur ze daarheen in plaats
van je verbeterde ikke 2.0. Droom zelf lekker mee. Wij doen dat ook. En veel.
Hoe wij onze monsters zien later? Neem een biertje of wijntje, rook er nog
eentje (als je rookt), voeten op de tafel en geniet van onze toekomstige groot
geworden monsters.
(Lees met bekakte stem) Rani; hartchirurg, geen kinderen tot de toekomst is
vastgesteld, een zekerheid is. Eerst het werk en kak waar is mijn monster?
Getrouwd met Boudewijn-Wybrand van Wanhoop de Wijnkelder. Leren kennen op
de universiteit Groningen. Degelijke muts en drinkt enkel Evian of rode wijn.
(Vermoedelijk maakt ze ook een entree in achter gesloten deuren). BoudewijnWybrand *zeg maar Wiebie* is econoom. Komt uit een stinkend rijke familie en
Rani is dus van alle gemakken voorzien. Eet gigantisch goor. Kom niet met kerst.
Joep: kunnen we heel kort over fantaseren maar deze man gaat zn vader en
moeder en oom achterna, hij wordt visboer. Trouw en loyaal. Trouwt het meisje
wat hij nu al kent. Kinderen, 2 maximaal.
(Lees met hoog stemmetje) Rama: allemachtig waar moet ik beginnen? Werkt
hopelijk überhaupt. Waar? Waar ze het aandurven. Meneer ziet niks, hoort niks,
heeft niks in de gaten. Als er al een partnermateriaal voor de deur staat vragen

we eerst of ze zeker weet dat ze Rama bedoelt. Huis, als hij het weet te vinden,
geen idee. Zn redding is Rohan, wanneer Rama weer onderweg hierheen is en
borden Kopenhagen 12 ziet staan.
Nilu: roze, alles roze. Van plafond tot vloer, van koelkast tot knijpers, van wcpot
tot verlichting. Alles is roze. Vriendje, sterkte maat. Komt sporadisch. Werk,
logopediste hoe ironisch ook. Of ze heeft een eigen programma So You Think You
Can Judeska.
(Lees zo Haags mogelijk) Hira: werkt als vrachtwagenchauffeur voor haar eigen
sloopbedrijf. Rookt als een ketter, praat zo beroerd als het nu in je hoofd klinkt.
Vriendje, RIP.
Rohan: geen flauw idee. Mormel is te jong om er wat over te melden.
Al bij al maakt het ons geen donder uit. Ik vind het totaal niet belangrijk hoe
hoog je diploma is, hoe interessant je baan is, hoeveel verantwoordelijkheid je
hebt, hoeveel duizenden je verdient per maand, hoe groot je huis is, hoeveel
auto's je hebt. Wat ik belangrijk vind voor de beroepskeuze, het leven wat ze
zullen leven, wie ze zullen zijn is dat ze het met hun hart doen. In de hoop dat ze
er plezier in hebben, er voldoening uit halen en het gewoon goed voelt. Dan ben ik
trots. Ik zal ze allemaal de richting van hun eigen droom insturen. Of dat nou
visboer, eenhoornfokker, feeëntemmer, directie lid, eigen baas of
putjesschepper op zee is boeit me totaal niet. Als ze maar lachen, heen en terug,
en weten waar hun thuis is. Al zal Rohan Rama verspreid over de wereld moeten
ophalen. Droom met ze mee en steun je monster in zijn/haar geluk. Je zal zien
dat je dat dan zelf ook bent.

