
gamepersonages. En nog voor mijn vrouw de living 
kon binnentreden, lag mijn dochter al fl ink te dromen 
van een glijdende Lara en goed getimede quick time 
events. Papa versus mama: 1 - 0. 

De dag nadien moest ik vroeg uit bed voor een 
vergadering in Brussel. Centjes verdienen om weer 
uit te geven aan digitaal vermaak. De gesprekken en 
voordrachten werden echter met de regelmaat van 
de klok verstoord door het opvallend irritant luide 
gezoem van een trillend gsm-toestel. In de overigens 
stille conferentiezaal leek het wel alsof we omsin-
geld waren door een zwerm gevaarlijk opgewonden 
prostituees met elk een tot het maximum opgedreven 
vibrator in volle aanslag. Tijdens de middagpauze 
bleek dat het gezoem van de invasie straatmadeliefjes 
afkomstig was van het telefoontoestel van onderge-
tekende. Niet minder dan dertien gemiste oproepen 
en meer dan veertig sms’jes. Lang leve het mobiele 
netwerk en het nut van de eeuwige bereikbaarheid. 

Er bestaat echter niet alleen een mobiel netwerk, 
het wereldwijde web en het verraderlijke vrouwennet, 
maar ook kleuters hebben blijkbaar hun eigen commu-
nicatienetwerk. Een kleuternetwerk dat verwoestend 
kan uithalen door diverse vormen van miscommuni-
catie en misinformatie. Mijn dochter werd dan ook 
volledig foutief geïnterpreteerd toen ze aan haar 
klasgenootjes en juffrouwen verklaarde dat papa dood 
was. Opgegeten door “de hondje”. 

Ja, mijn vrouw is boos op mij. Niet omdat ik een 
gamer ben. Of misschien toch wel.       •

Mijn vrouw is boos op mij. Niet omdat ik een gamer 
ben. Gewoon omdat ik een slecht gevoel voor timing 
heb. En omdat ik op de foute momenten mijn digitale 
passie uitoefen. Mijn dochter daarentegen, die vindt 
vaders hobby wel leuk. Ze gaat volledig in het verhaal 
van m’n games op en juicht even enthousiast als papa 
wanneer die tegen gigantische mythische wezens 
vecht of de zoveelste slechterik met een welgemikt 
hoofdschot terug naar zijn maker stuurt. Moeder de 
vrouw is op zijn zachtst uitgedrukt heel wat minder 
enthousiast over de gedeelde passie van vader en 
dochterlief. Ze vindt dergelijke spelletjes niet geschikt 
voor kinderen, en al helemaal niet voor een 3-jarige.

Enige tijd geleden kocht ik Tomb Raider. Het spel 
stond al langer op mijn uitgebreide verlanglijstje, 
maar ik bleef de aankoop steevast uitstellen. Toen 

de prijs van de game halveerde en ik plots onver-
wachts iets meer vrije tijd kreeg, had ik geen enkele 
reden meer om te blijven aarzelen. Aanschaffen die 
handel en tijd maken om een vergelijkende test te 
doen tussen de oude Lara ‘dubbel D’ Croft en deze 
jongere, minder voluptueuze versie. Afgaande op de 
looks van deze jonge Lara, kon ik met de vermelde 
score van 9/10 op de doos al volledig akkoord gaan. 
Knap ding, zeg. Iets wat ik uiteraard nooit luidop 
tegen mijn dochter — laat staat tegen moeder de 
vrouw — zou durven te zeggen. Natuurlijk wilde ook 
mijn genetisch gerelateerde huisbewoonster van 3 
de game uitvoerig keuren. Al snel verkoos ze Lara 
boven de perikelen van haar ex-favorieten, namelijk 
’s werelds bekendste gele tv-familie “de Sjimpsjomps”. 
Vol kinderlijk enthousiasme keek ze dan ook toe hoe 
papa deze digitale schoonheid voorbij onmogelijke 
puzzels, gevaarlijke tombes, bedrieglijke vijanden en 
gemene wolven wist te loodsen. Ik verzeker je, niets is 
schattiger dan een 3-jarige die “Pas op van de hondje! 
Stoute hondje!” roept wanneer je aangevallen wordt 
door een horde bloeddorstige wolven. 
    Het bleef uiteraard niet bij passief kijken alleen. 
Als goede vader is het mijn taak om mijn nage-
slacht volledig voor te bereiden op de nieuwste 
technologieën die de toekomst met zich mee-
brengt. Games zijn er om actief mee bezig te zijn 

en daarom mocht/moest mijn dochter — onder 
strikte begeleiding en strenge controle van vader-
lief — de grote controller al eens met haar kleine 
handjes vasthouden. Als ze die DualShock 3 — 
“doejesjok rie” — dan toch al vasthield, dan kon 
ik niet anders dan haar alvast de eerste lessen in 
gaming te geven. Toevallig zat ik op dat moment 
bij een glijscène, waarbij we Lara veilig doorheen 
een reeks quick time events uit het water moesten 
loodsen. Lara zou toch nog ettelijke keren op 
scherpe houten spiesen en in prikdraad belanden 
voordat mijn dochter het concept van een quick 
time event volledig onder de knie zou krijgen. 

Echtelijke heibel
Het was al ver voorbij mijn dochter haar slaaptijd 

toen ik mijn vrouw hoorde thuiskomen. Omdat ik alle 
echtelijke heibel, avondlijke discussies en — voor-
namelijk — een nacht slapen in de zetel absoluut 
wilde vermijden, liet ik me gewillig door een ‘stoute 
hondje’ afslachten. Ik vertelde mijn dochter dat het 
genoeg was voor vandaag. “Gedaan! Papa is dood en 
jij moet gaan slapen!” In 30 seconden tijd schakelde 
ik de PlayStation 3 uit, kreeg mijn dochter een luier, 
slaapkleertjes, een aaitje, een zoentje, een knuffel 
en lag ze warm en liefdevol ingestopt in het bedje in 
haar kamer onder een dons gedecoreerd met iconische 

Column is een comedian in hart en nieren. Naast zijn stand-upoptredens, 
is hij vooral actief achter de schermen van bekende, Belgische tv-
programma’s. Als freelancer levert hij bijdrages aan onder andere 
‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ‘Tegen de Sterren Op’. 

Lara en het nageslacht

JAN-BART DE MUELENAERE

OPEENS KREEG IK 40 SMS’JES. M’N DOCHTER 
HAD OP SCHOOL VERTELD DAT PAPA OPGEGETEN 

WAS DOOR “DE STOUTE HONDJE”
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