
Fragment ‘Whatever it takes’ 

 

‘Mag ik jullie toekomst voorspellen? Ik kan handen lezen.’ zei de hippie. Wij giechelden als 

kleine meisjes. Hij zag er ook zo cliché vaag uit. 

‘Doe maar,’ zei ik. ‘Zo lang ’t niks kost.’ 

‘Eén euro,’ zei hij. Hij glimlachte een mond vol zilveren tanden bloot. 

Demi rilde. ‘Nee dank u.’ Ze draaide haar mond naar mijn oor en fluisterde: ‘Ga weg, creep.’ 

Ik kreeg iets overmoedigs over me heen, het was ook zo’n magische ochtend. Ik kon er best 

een rare tovenaar bij hebben. ‘Vijftig cent,’ zei ik. 

‘Goed, maar dan krijg je maar je halve toekomst,’ zei de man grimmig. ‘Ik begin bij je 

vriendin. Geef je hand maar.’ 

‘Laat hem weggaan, ik vind het eng,’ zei Deem met een kinderachtig stemmetje. 

Ik stak mijn handpalm uit. 

Hij legde hem in zijn hand en greep Deems hand. Ze liet het toe. 

Hij staarde ernaar. ‘Ik zie veel leed. Bij allebei.’ 

‘En voor een euro, zou onze toekomst er dan beter uitzien?’ vroeg ik jolig. 

‘Naat!’ riep Demi. Ze trok haar hand terug en deed beide handen voor haar oren. 

De hippie knipperde heel vaak met zijn ogen, alsof hij in contact stond met een andere 

wereld. ‘Leed, maar ook liefde, liefde en leed. En fietsen.’ 

‘Ja dûh, zo kan ik het ook,’ zei ik. Ik gaf de man een euro. ‘Mag ik u nu voor deze euro vragen 

op te tyfen?’ Ik begreep niet dat Demi zo’n kerel serieus nam. 

De man stak de euro triomfantelijk in de zak van zijn jas en droop af. 

Ze zuchtte.‘Blij dat die creep weg is. Geloof jij dat je de toekomst kunt voorspellen?’ 

‘Wat denk jij zelf?’ 

‘Nee. Alles hangt van toeval af, toch? Het leven is random.’ 

‘Ik weet het niet. Je kunt de toekomst volgens mij niet voorspellen door naar iemands hand 

te kijken, of naar de sterren. Wat er gebeurt hangt af van je talent en je keuzes, maar die zijn 

in principe wel te voorspellen,’ antwoordde ik. 

‘Huh? Zei ze. Ik dacht dat jij niet in God geloofde.’ 

‘Ik geloof in genetische aanleg. Ik voorspel dat jij wereldkampioen wordt, omdat ik weet dat 

jij het vermogen hebt om dat te worden. Zelfs als ik jouw waardes vergelijk met die van een 

topwielrenster als Marianne op jouw leeftijd, ben jij beter.’ 

‘Hm. Kweenie. En jij dan?’ 

‘Ik zou ver kunnen komen door mijn doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit, en 

omdat ik altijd alle tegenstanders haat.’ Ik sloeg mijn arm om haar heen. ‘Behalve jou 

natuurlijk.’ 

‘Ik geloof toch echt niet dat alles voorspelbaar is,’ zei Deem. Ze schopte tegen een blikje. 

‘Wist jij dan dat ik tegen dat blikje ging schoppen?’ 



‘Ja!’ zei ik. Dat was niet helemaal waar, maar ik had in principe kunnen voorspellen dat ze 

op dat moment iets onvoorspelbaars zou gaan doen. 

Ze lachte en pakte mijn middel. ‘En dat ik je nu zou gaan kietelen?’ 

Ik kon totaal niet tegen kietelen. Het deed zelfs een soort van pijn, zo vervelend vond ik 

het. Zelfs als Deem het deed. ‘Hou op, trut!’ Schreeuwde ik. 

Ze hield op. Ik sprong op en pakte haar fiets. Ik tilde hem boven mijn hoofd. ‘Als je me nog 

een keer kietelt dan gooi ik je LaTour in de Schelde.’ 

‘Sterke vrouw!’ riep de hippie uit de verte. 

 


