
Game Changer 
 
Ergens in deze afgelegen woonwijk moet het winkeltje liggen. Een vervallen huis met een 
roze voordeur. Meer heeft ze niet gehoord. Ze moet het vinden voor ze sluiten. ‘Stop met 
stressen, dat kost je weer Leef Tijd, Laura!’  Ze hoort het haar moeder nog zeggen. Haar 
ouders hadden ondanks al hun moeite alweer 3 jaar geleden hun Leef Tijd opgemaakt. Wist 
ze nu maar waar die winkel precies is. Ze heeft in talloze straten elke voordeur bekeken in de 
hoop een roze te vinden. Ja, daar aan het eind van de straat, een roze voordeur. Aan niets is 
te zien dat dit een boekwinkel is. Geen etalage, geen naam op de deur. Ze duwt tegen de 
deur, maar die wijkt niet. Gesloten, is het nu al gesloten? Ze bonkt op de deur ‘Hallo is hier 
nog iemand?’   
Uit een bovenraam kijkt een vrouw met een rode krullenbos haar vragend aan: ‘Ja?’  
‘Bent u de boekverkoper?’ 
‘Nee, dat is in de straat hierachter, maar haast u want hij sluit om zeven uur.’  
Ze rent weg, terwijl ze nog roept; ’Bedankt mevrouw!’  
Hijgend staat ze even later voor een andere oudroze deur. Ook hier geen etalage en geen 
naambordje. In sierlijke gouden letters staat er: “Alle geheimen ontsluiert” en “Bel hier”. Een 
ouderwetse winkelbel hangt ernaast. Ze trekt aan het touwtje. De deur gaat open. Een man 
gestoken in een beige driedelig pak kijkt haar aan.  
‘U komt voor?’   
‘The Game Changer, heeft u nog een exemplaar?’  
‘Mevrouw het laatste exemplaar is gereserveerd.’ 
‘Ja, dat klopt, ik heb hem gereserveerd.’  Een leugentje, het kost haar wel weer Leef Tijd, 
maar kan haar ook veel opleveren. 
‘De naam die ik hier heb staan is Hr Janssens. U ziet er niet uit als Hr Janssens.´ 
‘Nee, ik ben zijn secretaresse, hij was verhinderd.’ 
 Nog een leugen. Hr Janssens vindt vast wel een ander exemplaar. 
‘Hebt u het geld contant bij u zoals afgesproken?’ 
‘Ja, zeker, hoeveel was het ook weer?’ 
‘450 euro.’ 
Oei, dat was meer dan ze had verwacht. Ze telt het geld uit in de handen van de man en 
neemt het boek aan. Het ziet er gebruikt en wat viezig uit, maar als het haar Leef Tijd kan 
verlengen dan heeft ze daar alles voor over. 
 
Met het boek veilig in haar tas loopt ze terug naar huis. Leef Tijd. Het is waar iedereen zich 
voordurend mee bezig houdt. In de tijd van haar overgrootouders werden de mensen nog 
tachtig of negentig jaar, sommigen haalden zelfs de honderd nog. Maar dat is allemaal in de 
afgelopen eeuw behoorlijk veranderd. De gemiddelde leeftijd is nu 40 jaar. Er zijn  
maatregelen die je kunt nemen om je Leef Tijd te verlengen. De overheid heeft formulieren 
met aanvragen voor verlenging. Als je kunt aantonen dat je niet hebt gerookt,krijg je extra 
Leef Tijd erbij. Hetzelfde geldt voor drugs. Elk glas alcohol dat je niet hebt gedronken en dat 
geregistreerd staat levert je een uur Leef Tijd op. Het Een Uur Hardlopen levert je 7 uur Leef 
Tijd op. Een keer per twee weken naar een concert levert je zelfs 7 jaar verlenging op.  De 
hoeveelheid formulieren en bewijsstukken die je kunt  inleveren is eindeloos; Het 
Halfuurbewegingperdag , HetZonbeschermings , Het250gramgroenteperdag, Het 
Eetmindervlees –registratieformulier. Allemaal Leef Tijd verlengingformulieren. Het kost je 
ook een enorme hoeveelheid tijd om al die paperassen in te vullen en de bewijsstukken zijn 



nog lastiger. Soms heb je de hulp van anderen nodig om te bewijzen dat je inderdaad elke 
dag een half uur beweegt,of geen alcohol drinkt. Mensen zijn jaloers op iedereen die extra 
Leef Tijd toegewezen krijgt, en dus niet altijd erg behulpzaam. Toch heeft ze inmiddels een 
aantal formulieren kunnen in leveren en haar Leef Tijd is momenteel verlengd tot 45 jaar. Ze 
heeft dus nog maar 20 jaar te leven. 
Behalve de maatregelen van de overheid zijn er ook nog de oplichters. Die beloven je van 
alles, maar of ze het waar kunnen maken? Dit zijn de Verjongingspillenaanbieders, de 
Facelifters, de Botoxrimpelvullers, de Stralendjongehuidcrememakers. De Mindfuckers die 
zeggen: ’Je bent zo jong als je je voelt’. De Goededingendoeners, en je leeft langer. Ze heeft 
zich door een aantal van die oplichters in de luren laten leggen. Het heeft haar veel geld 
gekost, maar niets opgeleverd. Ze is benieuwd wat dit boek te zeggen heeft. 
 
Met een maaltijdsalade naast zich bladert ze door het boek. Het begin is een hoofdstuk 
waarin elk bestaand formulier en de bijbehorende verlengingsduur wordt uitgelegd. Veel 
wist ze al. Er staan een paar tips in die ze nog niet wist, eet avocado, doe hersengymnastiek, 
lach elke dag een half uur. Zorg voor goede vrienden, zorg voor ontspanning. Waarom heet 
dit boek de Game Changer en waarom was het zo duur?  ‘Zoek en je zult vinden’ Het staat op 
de allerlaatste bladzijde. Dat is pas een waardeloze tip. Waar moet ze dan zoeken? Met een 
klap slaat ze het boek dicht. Ze niest. Er dwarrelt een vergeeld stukje papier uit.  
“Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen voor eeuwig en 
altijd.” 
Is dit wat ze moest vinden? Ze heeft niet echt gezocht. Maar wat betekent het? Wie is de u 
die het leven heeft gegeven. Wie heeft dat leven gekregen? En waarom? Had hij alle juiste 
formulieren in gevuld? Aan alle regeltjes voldaan? Lengte van dagen voor eeuwig..? Wil dat 
zeggen dat die persoon niet een jaar erbij krijgt, maar een eeuwigheid? 
Ze opent het boek opnieuw en klapt het boek weer dicht. Misschien dat er nog een stukje 
papier uitvalt dat haar duidelijkheid geeft. Behalve een beetje stof dwarrelt er niets meer uit 
het boek. Ze bekijkt elke bladzijde nauwkeurig. Alleen maar op elke bladzijde een formulier. 
De laatste bladzijde met “zoek en je zult vinden”. Ze draait het stukje papier rond in haar 
vingers. Zou het echt zo makkelijk kunnen zijn? Zomaar vragen en het krijgen. Lengte van 
dagen. 
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