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Beter één zoen op je wang 
Dan tien pillen in je maag 

Soms doen de mensen om je heen je ergens aan denken. 
Een karaktertrekje. 
De lijnen in het gezicht. 
De lichaamshouding.
De manier van doen. 
Soms heeft iemand ... 
Iets elfigs, 
Iets dwergachtigs, 
Iets geestigs, 
Iets drakerigs, 
Iets toverachtigs. 
Dit verhaal gaat over de wereld zoals wij die kennen in 
een fantasiesfeer. 
Over de werelden die voor ons verborgen blijven weet 
ik helaas te weinig om 
daar een goed verhaal over te schrijven. 
Wel weet ik dat natuurvolkeren en andere wezens en 
levensvormen naar 
mijn idee veel zuiverder zijn dan de gemiddelde wes-
terse mens, waar ik een van ben.
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Over hoe het kwam en hoe het nou verder moet…

Ergens in een grote leegte van een van de vergeten dimensies van 
de aarde leefde dwerg Nul. Hij was daar al heel lang. Hoe lang 
wist niemand, ook dwerg Nul niet. Hij was zijn gevoel voor tijd al 
eeuwen geleden kwijt geraakt. Het kon de dwerg ook niet meer 
zoveel schelen. De hoop ooit nog eens uit de leegte vandaan te 
komen had hij al min of meer opgegeven. Hij zat hier al zo lang 
opgesloten dat hij niet meer keek op een eeuw meer of minder. 

Hij dacht nog vaak aan hoe hij hier terecht was gekomen. Hij was 
jaren heimelijk verliefd geweest op een prinsesje. Het was hem 
gelukt vrienden met haar te worden. Maar op het moment dat hij 
zijn liefde voor haar openbaarde en haar wilde zoenen, had ze 
dit beleefd maar beslist geweigerd. De dwerg was hierop zo boos 
geworden dat hij had geroepen: ‘Jij trut, je zou nog liever een 
kikker zoenen dan iemand die echt van je houdt!’. Op haar beurt 
was het prinsesje daar zo kwaad van geworden dat ze de tuin in 
was gelopen en de eerste de beste kikker die ze tegenkwam vol 
op de mond had gepakt. Toen de kikker ook nog een betoverde 
prins bleek te zijn, kon dwerg Nul het helemaal wel schudden. 
Tot overmaat van ramp had hij met dit alles de woede gewekt van 
de heks Afgunda.
Zij was degene die de prins in een kikker had veranderd. Nadat 
deze betovering was verbroken, was ze zo kwaad geworden dat ze 
de dwerg naar de grote leegte in een vergeten dimensie had ver-
bannen. Een romantische versie van dit verhaal wordt nog steeds 
verteld, maar de rol van de dwerg is allang geleden in vergetel-
heid geraakt. 

Sindsdien zat de dwerg helemaal alleen in de grote leegte. Zijn 
enige bezit was een wekker die alleen eeuwen aangaf en een 
bordje met een spreuk erop: ‘Eeuwig duurt het langst’. 
Je zou denken dat de dwerg de heks hierom zou haten, maar dat 
was niet zo. Lang geleden was hij daar mee opgehouden. Hij vond 
haten niet leuk, het verteerde je hart had hij ontdekt. 
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Dus probeerde hij maar blij te zijn, wat hem soms aardig lukte. 
Alhoewel het een uitzichtloze situatie was waarin hij zich be-
vond. Toch had hij nog één kans…

Eén keer in de honderd jaar mocht Nul terug naar de bewoonde 
wereld. Dan kreeg hij een etmaal de kans de bezwering te verbre-
ken die hem in de grote leegte opgesloten hield. Er waren al heel 
wat kansen voorbijgegaan, maar helaas was geen van zijn pogin-
gen zich te bevrijden gelukt. Hij zat nog steeds in de grote leegte. 
Toch had hij al heel wat over toveren en bezweringen geleerd. 
Wat hij moest doen teneinde deze bezwering te verbreken wist hij 
werkelijk niet. Hij had geen idee. De dwerg wist niet of hij nog 
wel een nieuwe kans wilde hebben. Hij durfde er haast niet meer 
op te hopen dat hij hier ooit nog uit zou komen. Het deed alleen 
maar pijn als zijn kans weer op een teleurstelling uitdraaide. 


