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nog elf minuten, winkel 

Wanneer de eerste oproep binnenkomt, zit ik in het 
midden van de winkelruimte op mijn knieën over de 
grote doos jassen gebogen die de koerier eerder van-
daag heeft afgeleverd. Het scherm van mijn telefoon 
moet hebben opgelicht, maar ik merk niets, hij ligt en-
kele meters bij me vandaan op de toonbank, op een sta-
pel zijdepapier. Zelfs de trillingen maken geen geluid. 

Ik heb niet het minste benul van wat zich zonet heeft 
afgespeeld op nog geen kilometer verderop in de kanto-
ren van Think Out Loud, of van de paniekerige bood-
schap die momenteel wordt ingesproken door Lotte. 

Deze nieuwe winkel maakt deel uit van een Franse ke-
ten, met zo’n zeventig filialen verspreid over de hele 
wereld. Naast mij op de spiksplinternieuwe tegelvloer 
ligt een draaiboek met gedetailleerde instructies: welk 
kledingstuk waar in de rekken hoort, welk truitje met 
welke broek gepaard moet worden. Van elk stuk mag 
er maar één maat worden opgehangen, nadat het zorg-
vuldig gestoomd is. Er zijn zelfs schema’s die aangeven 
hoe de sjaaltjes en de poncho’s opgeplooid moeten wor-
den. Het is goed dat ik kan opgaan in dit soort werk, 
gewoon uitvoeren wat er opgeschreven staat, de buiten-
wereld vergeten, alles wat er in mijn hoofd maalt weg-
drukken. Me zoveel mogelijk vastklampen aan de ge-
ruststellende gedachte dat op zeventig andere plaatsen 
ter wereld mannen of vrouwen dezelfde handelingen 
uitvoeren, met exact dezelfde stoffen in de weer zijn, 
in een soortgelijk felgekleurd winkelinterieur, gekleed 
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Deze scène had meester Statiefpoot vast en zeker kun-
nen bekoren: een jonge vrouw werkt in een winkel, het 
is vrijdag 22 februari 2019 volgens de screensaver op 
het kassascherm, buiten is het zacht voor de tijd van het 
jaar. Het is haar eerste werkdag bij nieuwe uitbaters, ze 
wil haar beste beentje voorzetten, ze wil niet voortdu-
rend bezig zijn met haar telefoon en daarom heeft ze 
het toestel buiten handbereik op de toonbank gelegd. 
Het scherm met de binnenkomende oproep wordt zo 
in beeld gebracht dat je weet: deze oproep is dringend, 
het gaat om iets belangrijks, iets wat niet gemist mag 
worden, opnemen kan het verschil tussen iemands le-
ven of dood betekenen, maar het personage – flou, in 
de achtergrond – blijft geconcentreerd doorgaan met 
haar nietsbetekenende taakje.

De camera glijdt traag weg van het oplichtende 
scherm, door de winkelruimte, langs de vrouw die plas-
tic verpakkingen openscheurt, de aantallen turft op een 
lijst, prijskaartjes kleeft op etiketten, de voor verkoop 
klaargemaakte jassen op een rek hangt – gewatteerde 
modellen, gesorteerd op kleur en van small naar extra 
large. Ook de herhaling van de melding van de voice-
mail gaat aan haar voorbij. 

De scène eindigt met een topshot van de stapels do-
zen die nog uitgepakt moeten worden, een detail van 
de jassen, die allemaal op exact dezelfde manier opge-
vouwen zitten, met de mouwen vooraan naar elkaar 
toe geplooid, alsof de jassen wel weten wat er staat te 
gebeuren – zij bidden al. 
 

in hetzelfde uniform (een ruimvallend, witzijden hemd 
met beige biesje en een beige geplooide broek).

Voor het eerst in mijn leven maak ik deel uit van een 
keten en op een bepaalde manier voelt dat geborgen – 
ik sta er letterlijk minder alleen voor. 

Een personage dat ergens in opgaat, niet op de hoogte 
is van zijn eigen naderende onheil, meer is er niet no-
dig om de spanning op te drijven. Het was een van de 
eerste scenarioprincipes die we aanleerden op de film-
school: geef kijkers wat kennisvoorsprong ten opzichte 
van het personage met wie je wilt dat ze meeleven en ze 
zullen op het puntje van hun stoel zitten, ze zullen naar 
het scherm willen roepen om het personage te waar-
schuwen.

Ik zie hem nog voor me, onze docent scenarioschrij-
ven die dit principe uit de doeken deed. Op benen zo 
dun als statiefpoten stond hij vooraan in de aula, op het 
witte scherm achter hem toonde hij filmscènes die zijn 
theorie staafden – de doos die door rechercheur Mills 
wordt opengemaakt aan het einde van Se7en, waarvan 
de kijker al weet dat die het afgehakte hoofd van zijn 
zwangere vrouw bevat. Of de langgerekte intrede van 
Hallorann in hotel Overlook in The Shining, waarbij 
het personage uiteindelijk met een bijl vermoord wordt 
door Jack. 

‘Soms,’ zei hij, ‘volstaat de beeldvoering. Kijk naar 
de manier waarop de camera Hallorann in de rug volgt 
terwijl hij de uitgestorven gang betreedt, je voelt dat er 
elk moment iemand tevoorschijn zal springen.’

Na het bekijken van het fragment gaf hij ons de 
opdracht voor de volgende les een scène te schrijven, 
maximaal vijf pagina’s lang, waarin we gebruikmaak-
ten van deze techniek. ‘Er hóeft niet altijd iemand ver-
moord te worden, er bestaan ook andere onaangename 
verrassingen.’
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Met schoenen aan kroop hij op bed. Hij had een los-
getrokken verband vast dat hij naast me op het kussen 
legde, met de steriele kant naar boven. Er zaten geron-
nen bloeddruppeltjes op, de afdruk van een niet thuis 
te brengen figuur. 

‘Paul heeft deze gezet. Het is een stuk lichaamsop-
pervlakte waar je toch niets mee bent, de achterkant 
van je oren, heb je die al eens goed in de spiegel beke-
ken, die plek leent zich prima voor een tattoo, je hoeft 
er zelf niet de hele dag op te zitten kijken, je kunt hem 
ook verbergen onder je kapsel, daar was Paul het ook 
over eens met mij, ik had een ontwerp getekend op een 
bierkaartje en hem het hele verhaal erachter verteld en 
hij ging meteen akkoord, het is een kunstwerkje, zei 
hij, ik ben een tattookunstenaar, jouw spruitje, Simon 
Spruyt, een echte kunstenaar, Paul had dit soort tattoos 
nooit eerder gezet, hij had zelfs spijt dat hij hem zelf 
niet bedacht had.’

‘Wie is Paul?’ vroeg ik.
Simon was zich duidelijk niet bewust van de tiental-

len gemiste oproepen op zijn telefoon. Hij bleef door-
praten zonder op mijn vraag te antwoorden. Lange 
zinnen, haast zonder adempauze. ‘En Paul zei: “Zal ik 
je ontwerp meteen vereeuwigen voor vijftig euro?” En 
ja, waarom eigenlijk niet, dacht ik meteen… al was het 
maar als aandenken aan deze schitterende avond, ik ben 
nooit eerder zo gelukkig geweest als vannacht, geloof 
ik – een kunstenaar! – Paul had het niet moeten zeggen, 
ik wist het zelf al toen ik het ontwerp tekende, dat dit 
goed was, wat zeg ik, dat dit geniaal was, dat ik hiermee 
verder moet gaan, sowieso is het beter dan wat Coen of 
eender welke collega zou kunnen bedenken, kijk dan!’

Simon trok zijn oorschelp zo ver mogelijk weg van 
zijn hoofd en streek zijn haar naar achteren zodat 
ik het resultaat zou kunnen bewonderen. Ik zag nog 
steeds niets. 

5 mei 2018

Midden in de nacht was Simon ermee thuisgekomen. 
Hij knipte het licht boven ons bed aan. ‘Kijk…!’ 

Ik schrok wakker uit een diepe slaap, geradbraakt, 
alsof Simon me met het indrukken van die lichtscha-
kelaar had teruggeflitst uit een ver verleden en mijn 
lichaam zich in een halve seconde door een hele eeuw 
had gewrongen. 

Daan, onze lapjeskat die tussen mijn knieën op het 
dekbed had liggen slapen, spurtte weg. Haar scherpe 
nagels krasten over de parketvloer. Het gekras was een 
vertrouwd geluid, plots wist ik weer waar ik me be-
vond en wie ik was, de kamer rondom me viel op z’n 
plaats, de plafonds met sierlijsten, de porseleinen harle-
kijn onder de glazen stolp op de schouw, mijn paarden-
staart die tegen m’n zweterige rug kleefde, de kartonnen 
kroon op mijn hoofd. Vijf uur veertig, gaf het klokje 
op de wekkerradio aan. Achter de verduisterende gor-
dijnen zou het zo meteen licht beginnen te worden. De 
zomer was in aantocht, buiten was de meest eerzuchtige 
vogel al aan het kwetteren. Een uur geleden had ik een 
slaappil geslikt, dat verklaarde mijn wazigheid. 

‘Kijk dan, Leo…!’ herhaalde Simon. Hij kwam dich-
terbij. ‘Wat denk je ervan?’ Hij had lange, dikke krullen 
met een opvallende weerborstel, alsof een onzichtbare 
haardroger voortdurend een harde luchtstraal tegen 
zijn achterhoofd aan blies. Zijn haren waren net lang 
genoeg voor een staartje, maar zo droeg hij ze enkel 
wanneer het waaide of wanneer hij zich urenlang onge-
stoord over een ontwerp wilde buigen. 
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had meteen een afspraak bij een plastisch chirurg ge-
maakt. 

De corrigerende operatie had het gepest niet verhol-
pen. De stift had zich nooit helemaal van de tegelmuur 
laten verwijderen, de spruit had een gecorrigeerd paar 
oren gekregen, af en toe werd er een netje spruiten leeg-
geschud in zijn turnzak.

Op zijn vijftiende was Simon van school veranderd. 
Hij stapte van het Sint-Pieterscollege in Jette over naar 
het Atheneum in Schaarbeek, had daar zijn vierde mid-
delbaar overgedaan, nieuwe banden gesmeed en goede 
cijfers gehaald. Dat hij ooit gepest was kon ik enkel 
nog merken aan zijn haastige pas wanneer we samen 
door metrogangen liepen, aan het feit dat hij andere 
mensen met grote of vreemd gevormde oren meteen 
sympathiek vond, en dat hij zichtbaar aangedaan kon 
zijn wanneer hij mensen tegenkwam die een jaar jon-
ger waren dan hij maar al meer bereikt hadden in het 
leven. 

‘En? Wat denk je, zie je het?’
Ik kwam dichterbij, erg voorzichtig, alsof er elk 

ogenblik iemand van achter zijn oorlel tevoorschijn 
zou springen om me aan het schrikken te brengen.

De huid tussen de oorschelp en zijn haarlijn zag er 
pijnlijk rood uit. Onder een laag vaselineachtige zalf 
was een tekening zichtbaar, een fijne stippellijn vlak 
langs zijn haargrens, die de omtrek van de oorschelp 
ongeveer volgde, een soort suggestielijn met daarnaast 
een klein schaartje – wie daar zou knippen kon een 
tweede oor uit het vel omhoog plooien.

Dit stukje huid was nooit, zoals Simon zonet be-
weerde, overbodig geweest. Het had tot nog toe ten 
dienste gestaan van plagerijen die ik nooit in aanwe-
zigheid van anderen maakte. Het was het stukje grond 
waarop onze kaaskwekerij zich bevond, die ik af en toe 

Op zijn veertiende waren Simons flaporen gecorri-
geerd. Er waren achteraan spiesjes uit het kraakbeen 
weggesneden zodat de schelpen dichter tegen het hoofd 
vastgenaaid konden worden, veel speling was er niet 
overgebleven. Met het overgebleven kraakbeen hadden 
ze de schelpen gereconstrueerd, plooien en randen die 
net iets te nadrukkelijk gevormd waren. 

Voor Simon de operatie had laten uitvoeren was hij 
jarenlang gepest. Hij had er een keer over verteld voor 
we hiernaartoe verhuisden, nadien had hij het er nooit 
meer over willen hebben. Hij had getracht dat verle-
den in een gesloten doos achter te laten bij de andere 
versleten meubelstukken uit zijn kinderkamer. Slechts 
van een paar van de pesterijen kende ik de details: dat 
enkele jongens van zijn klas een gigantische spruit met 
flaporen op de tegelmuur in de meisjestoiletten had-
den getekend. Dat ze hem op weg naar het college wel-
eens tegenhielden in de ondergrondse metrogangen en 
met een vinger die ze eerst in hun achterste duwden 
geursporen achter zijn oorschelpen streken, en dat ze 
op school verhinderden dat hij ze voor het eerste les-
uur kon gaan wassen. En op het carnavalsfeestje in de 
jeugdbeweging had de hele groep afgesproken om als 
olifant verkleed te komen. Simon liep de hele dag ver-
kleed als Super Mario – blauwe overall en beschilderde 
rode pet – met afhangende schouders in de kudde rond, 
omringd door een grote hoeveelheid uit grijs karton ge-
knipte olifantsoren.

Simon had gespaard voor een operatie. Hij was in 
ruil voor kleine bedragen visitekaartjes, reclamepos-
ters en -flyers beginnen te ontwerpen voor de kleine 
zelfstandigen uit de buurt, omdat hij zijn ouders niet 
om geld had willen vragen. Zijn moeder was erachter 
gekomen dat Simon ’s nachts doorwerkte om naast zijn 
studeerwerk ook de betaalde opdrachten af te maken, 
altijd met een strakke badmuts over zijn hoofd, en zij 
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vanavond, voor het eerst in de tien jaar dat we samen 
waren, urenlang weggebleven zonder me op de hoogte 
te houden. 

Om achttien uur dertig – ik was al een uur thuis van 
mijn werk – had ik gevraagd waar hij bleef. En een 
halfuur later, terwijl ik stond te koken, stuurde ik hem 
een bericht om te vragen of hij eigenlijk meeat. Nog 
steeds geen reactie. Om tien uur had ik gevraagd of ze 
misschien bezig waren met die opdracht voor de Munt-
schouwburg waar hij al weken over liep te stressen, en 
toen pas stuurde hij dat hij niet meeat, dat ze de dead-
line met gemak gehaald hadden en dat ze het op café 
waren gaan vieren. Om elf uur had ik bericht of ze het 
goed aan het vieren waren, of het leuk was op café, of 
ze nog lang zouden blijven, dat ik een gevulde paprika 
voor hem had bewaard. Het was stil gebleven. 

Ik had Lotte een sms’je gestuurd, met de vraag of 
Coen na de werkdag ook in de stad was blijven plakken 
met de Tollers, het kliekje Think Out Loud-collega’s.

‘Nee, die ligt naast me in de zetel, uitgeput.’
‘Met wie ben je op stap? En weet jij waar dat folder-

tje met de internetcode ligt?’ had ik om middernacht 
aan mijn reeks berichten naar Simon toegevoegd, om 
uit de kwaliteit van zijn antwoord te kunnen afleiden 
of en hoeveel hij al gedronken had, maar ook op die 
vraag had hij niet gereageerd. Behalve veel later, om 
twee uur: ‘Ben Au Soleil met mensen! Hvj!’ Daarna 
stond zijn telefoon plots uit, dat bleek toen ik hem een 
paar keer had proberen te bellen.

De rest van de nacht had ik, ondanks mijn voornemen 
het los te laten, toch elke tien minuten op mijn scherm 
gekeken, in de verwachting dat een onbekend num-
mer me gecontacteerd zou hebben, iemand die hem 
aan de kant van de weg gevonden had, of de politie, 
die hem uit het kanaal in Molenbeek had opgevist. Hij 

bezocht, met m’n neus of m’n tong, om te kijken hoe 
het stond met de rijping. 

De kwekerij had ik bedacht, in de hoop Simon te hel-
pen met het overwinnen van zijn schaamte over de vele 
huidplooitjes die ontstaan waren door de operatie, en 
de lichtzure geur die zijn oren weleens hadden omdat 
er zich zo makkelijk zweet en vuil achter ophoopten.

‘Zeg iets, Leo, reageer eens!’
Ik zat hem inderdaad sprakeloos aan te kijken. Niet 

enkel vanwege het feit dat hij een tattoo had laten zet-
ten recht op onze kwekerij, vooral vanwege de manier 
waarop hij ermee was thuisgekomen, het vreemde ge-
voel dat mij bekroop nu ik hem op bed zag zitten. 

Dronken was hij niet. Dat zou ik meteen gemerkt 
hebben, dan bewoog hij als Baloe de Beer uit Het 
jungle boek, een beetje slobberig en onhandig, met een 
lichaam als een te ruim gehuurd verkleedkostuum. Nu 
bewoog hij scherp, met kleine, gespannen bewegingen.

Ook Daan zat vreemd naar hem te kijken, onsuc-
cesvol verstopt in een hoek van de kamer met haar 
plompe gevlekte lijf achter de smalle witte poot van het 
Brabantia-droogrek. Dat ijzeren rek stond al zo’n twee 
jaar permanent in de hoek van de kamer opengeklapt, 
een veranda-achtige uitbouw aan onze gigantische 
Pax-kleerkast. We kleedden ons vrijwel altijd met wat 
er op het rek te vinden was, zelden plooiden we iets op 
of belandde iets in de kast. 

‘Simon, wie is Paul? En doe er alsjeblieft die pleister 
weer op.’

Simon kende onze afspraken: nooit urenlang onbereik-
baar zijn, nooit onaangekondigd wegblijven na zons-
ondergang. Op voorhand waarschuwen als je ’s avonds 
niet meeat, laten weten waar je heen ging, met wie 
en voor hoelang, zeker als je van plan was te drinken 
of wanneer je met de fiets op stap ging. Toch was hij 
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Hoe hij achter me verschijnen kon wanneer ik onder de 
douche stond en dat hij Big Bill Krakkebaas imiteerde, 
luidkeels ‘ene me hesp of ene me kees’ zingend met een 
vinger tussen mijn billen streek, twee helften van een 
pistolet die hij royaal belegde. Hoe hij naakt door het 
huis kon trippelen nadat hij zich had ge doucht, met 
zijn goed gevormde billen en slanke dijen. De water-
druppels op zijn rug, zijn natte voetsporen op de vloer 
waar de kat van dronk, dat was het allerlekkerste wa-
ter. Hoe door het hele appartement zijn zucht van op-
luchting kon klinken bij het loslaten van een dringende 
plas in de ochtend, en hoe lekker die geur was – Honey 
Pops die een dag in melk hadden getrokken. Dat als 
hij in slaap viel met zijn wang boven op mijn hand, ik 
elke keer schrok van het totaalgewicht van zijn hoofd, 
en dat zijn nek dat de hele dag rechtop had weten te 
houden.

Dat ik precies wist hoe zijn biefstuk gebakken moest 
worden – licht bloederig, slechts één keer omdraaien. 
Dat we, bij een dekbed met verschillende kleuren op de 
onder- en bovenzijde, het allebei prettiger vonden om 
met de lichtste kleur naar ons toe te slapen. Dat we, als 
we uitgeteld in de zetel lagen en geen zin hadden om de 
afwasmachine in te laden, om de vrijstelling streden: 
om het eerst een boer laten die zo luid was dat de sla-
pende Daan haar oortjes ervoor oprichtte. Dat we de 
machine toch meestal samen inlaadden.

Hoe deden mensen het doorgaans op begrafenis-
diensten met hun afscheidsspeech? Het was pas door 
de meest intieme anekdotes te vertellen dat anderen 
zouden kunnen begrijpen hoeveel Simon en ik deelden, 
hoe onvervangbaar hij was, hoe schraal een leven zon-
der hem zou zijn.

Een tweede kwartje zopiclon. 
Zijn urinegaatje dat breder was dan alle andere uri-

negaatjes die ik ooit had gezien (niet dat ik er al zoveel 

zou onder een wit laken op de kade liggen, ter hoog-
te van Le Chien Vert, bij de onvermoeibaar ratelende, 
felgekleurde windmolentjes die over de gehele lengte 
van de waterkant waren neergezet om de buurt op te 
vrolijken. Ik besliste welke ziekenhuizen ik eerst zou 
opbellen als hij bij zonsopgang nog niet thuis zou zijn, 
ik zocht alvast de telefoonnummers op en maakte 
er screenshots van. Ik googelde ‘Wat te doen bij niet 
thuiskomen partner’, begon rond te klikken in allerlei 
fora. Elke verdwijning is onrustwekkend tot vaststaat 
dat ze niet meer onrustwekkend is!!! Ik zocht op hoe-
veel seconden je bij bewustzijn bleef als je verdronk. 
Volgde een instructiefilmpje waarin iemand uitlegde 
hoe je uit een zinkende wagen kon kruipen, alsof dat 
Simon nog enigszins kon redden, ook al was hij niet per 
auto maar per fiets onderweg. Ik keek op het stadsplan, 
lokaliseerde alle gevaarlijke kruispunten, die waar taxi-
chauffeurs na middernacht door het rood sjeesden om-
dat Brussel dan van hen was. 

Ik bleef in bed liggen, ook al had ik honger en duur-
de de tijd langer als ik niets deed. Ik wilde niet met iets 
onbenulligs bezig zijn – stel dat Simon verderop iets 
overkwam, dan moest ik het voor de rest van mijn le-
ven zo voor me zien: dat ik een peer had zitten schillen 
of Friends had zitten kijken terwijl de man van mijn 
leven ergens om het leven was gekomen. 

Stil, bewegingsloos, lag ik te luisteren naar de ambu-
lances waarvan de sirenegeluiden onafgebroken boven 
het donkere Brussel hingen, zoals het getjirp van kre-
kels in een Italiaanse vallei. Allemaal waren ze voor 
Simon onderweg. 

Ik had een kwartje van een zopiclon geslikt. Opge-
somd wat ik het meest aan hem zou missen.

Hoe hij kon staan afwassen, het schuurborsteltje 
hanterend als een dirigent die een symfonisch orkest 
leidde, de schuimvlokken spatten tot tegen het plafond. 
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zag komen en ik wakker schrok, maar sinds ik Simon 
kende had ik ze amper nodig gehad. Zijn aanwezigheid 
maakte me rustig, het idee dat de pilletjes in de kast 
lagen en de mogelijkheid dat ik er eentje kon nemen in 
nood, was tot nog toe genoeg geweest.

Ik had de verjaardagskroon genomen, die al jaren 
op een van de planken boven het bed stond, bekeek 
hem van dichtbij in het licht van het bedlampje. Deze 
vrolijke, prachtige kroon had Simon acht jaar geleden, 
toen we hier net waren komen wonen, voor mijn ver-
jaardag geknutseld uit een papieren strook. Hij had 
met aquarelverf een grijze Brusselse tram geschilderd 
die oneindig toertjes rond mijn hoofd reed, het tram-
nummer had hij jaarlijks met Tipp-Ex aangepast aan 
mijn nieuwe leeftijd. 

Ik had de kroon op mijn hoofd gezet, het kamerlicht 
uitgeknipt en zo was ik gaan neerliggen. Als Simon 
straks door een snelheidsduivel werd aangereden op 
weg naar huis en tot aan de nek verlamd zou zijn, zou 
ik zelf de achtentwintig door de negenentwintig moeten 
vervangen terwijl hij vanuit een rolstoel toekeek. Dat 
was de laatste gedachte die ik had, de pillen waren in 
plaats van in canon allemaal tegelijk ingevallen, ik had 
zelfs de kans niet meer gekregen de kroon af te nemen 
voor ik in slaap viel, en nu zat hij er nog, verkreukeld.

Ik nam de kroon af en streek er enkele kreukels uit. 
Mijn verjaardag was pas eind oktober, maar Simon 
leek zich niet af te vragen wat het ding op mijn hoofd 
deed. 

‘Paul is de tatoeëerder die ik vanavond in Au So-
leil heb leren kennen. Hij heeft een zaak aan de Kolen-
markt, schuin tegenover het café. Paul & Friends.’ Zijn 
toon had iets geërgerds – ik had dit moeten weten, dit 
moest parate kennis zijn. Hij zat nog steeds met zijn 
schoenen op bed, te luid pratend voor het tijdstip. 

had gezien, hij was mijn tweede vriendje), en dat ik 
soms, terwijl hij naar het journaal keek, zijn piemel uit 
zijn broek haalde, de top van zijn eikel zo samenkneep 
dat het urinegaatje de vorm kreeg van een mondje, een 
driftig taterend mannetje dat heel goed samenging met 
de stem van Frank Deboosere, die het weerbericht pre-
senteerde. 

Dat hij dat allemaal toeliet, dat ik eender wanneer 
mijn hand in zijn broek mocht steken. Dat ik ook zíjn 
eerste lange relatie was. Dat we in bed water in elkaars 
navel schonken, het warm lieten worden en het straffe 
borreltje, het wonderdrankje, daarna opslurpten.

Dat hij zo goed met kinderen kon omgaan, dat hij 
wist hoe ik mijn thee graag dronk (twee Canderelletjes, 
het zakje slechts een paar tellen onderdompelen en het 
op een schoteltje bewaren om het te hergebruiken) en 
hoe ik mijn boterhammen het liefst at (dubbel, boter 
aan elke zijde, een dikke plak kaas met mosterd). Zijn 
gezicht in de ochtend, wanneer hij wakker werd, als 
een ballon waar een beetje extra lucht bij moest wor-
den geblazen, de lichte compostgeur van zijn adem, en 
dat we elkaars windjes beantwoordden met ‘Wat zeg 
je?’ of ‘Dat vind ik ook’ en daar na tien jaar nog even 
hard om konden lachen.

Een derde kwartje.
En wat met onze koosnaampjes, Pluis en Spruit? Die 

zou ik in een begrafenisspeech niet zomaar prijsgeven, 
anderen zouden op het idee durven te komen ze in te 
pikken. 

Nog een laatste kwartje van de slaappil. Het was 
m’n voorlaatste zopiclon uit een doosje van twintig, ze 
waren al een tijdje over de datum. Ik had ze voorge-
schreven gekregen vlak nadat ik naar Brussel verhuis-
de, in een periode waarin ik weken niet had kunnen 
slapen, omdat ik elke keer als ik mijn ogen sloot in 
een flits de koplampen van een tegenligger op me af 
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Ik begreep er niets van, maar vroeg niet verder. Dit 
was een vreemde die Simon probeerde te zijn, iemand 
die Simons vel had aangetrokken maar er net niet in 
paste en heel erg zijn best deed om zoals Simon te be-
wegen zonder dat zijn huid zou scheuren, vandaar de 
scherpe bewegingen. 

‘Doe je het licht uit?’ Ik vroeg het op fluistertoon, in 
een poging Simons stem te bedaren. 

‘Van een beetje enthousiasme ga je niet dood, hè, Pluis.’
‘Sorry. Ik heb twee uur geleden een zoppie geslikt, ik 

ben moe en groggy.’
Hij knikte. Hij ging er niet op in, vroeg niet waarom 

ik na al die tijd opnieuw een pil had genomen. Het kon 
ook aan de zoppie liggen dat Simons gedrag zo vreemd 
aanvoelde, misschien praatte hij niet sneller dan an-
ders, maar registreerde ik gewoon alles langzamer.

‘Waarom lag jij eigenlijk in bed met het licht nog 
aan?’ vroeg hij.

‘Jij hebt het zelf aangedaan.’
‘Echt?’ In het donker kwam hij naast me liggen. Hij 

had klamme, koude voeten, die hij tegen de mijne aan-
drukte. 

‘Simon, hebben jullie de deadline gehaald, uiteinde-
lijk?’

‘De deadline?’
‘Die campagne voor de Munt die vandaag klaar 

moest zijn?’ Wekenlang had Simon er al zijn tijd in ge-
stoken, hij had rond zijn computer gecirkeld als een 
fruitvliegje rond een stuk overrijpe banaan, dagelijks 
had hij tussenstadia van ontwerpen met me gedeeld, ik 
had hem zoveel mogelijk van alle huishoudelijke taak-
jes ontlast zodat hij zich volledig kon focussen. Eer-
gisteren had hij beslist om het lettertype alsnog aan te 
passen en me wel tien keer om mijn mening gevraagd.

‘O, dat. Ja, ging goed. Ze reageerden meteen dat ze 
het fantastisch vonden.’ 

‘Hoelang wilde je dat al, zo’n tatoeage? Ik heb je er 
nooit over horen spreken.’

‘Mijn hele leven,’ zei Simon. ‘Wat vind je ervan? Zeg 
iets!’

Ik was kwaad, te kwaad om iets van de tattoo te 
vinden. De opluchting dat Simon levend en wel thuis-
gekomen was, was na een paar seconden al omgeslagen 
– natúúrlijk leefde hij nog, wat had ik gedacht. Het was 
zijn schuld dat ik hier urenlang nodeloos zijn begrafe-
nis had liggen regelen. En waarom moest hij zich zo 
overdreven levendig en opgetogen gedragen, om mijn 
eerdere gepieker extra belachelijk te maken? Zie haar 
hier zitten; de onjarige, de aanstelster.

‘Weet je waarom ik Paul deze tattoo aan de réch-
terkant heb laten zetten?’ Op omslachtige wijze begon 
Simon zijn broek uit te trekken, zijn schoenen had hij 
nog aan.

‘Omdat je altijd op je linkerkant slaapt en je er zo 
minder last van zal hebben?’

‘Maar nee.’ Hij rolde geërgerd met zijn ogen. ‘Je 
kent Coen, toch?’

‘Natúúrlijk ken ik Coen.’
‘Hij heeft recentelijk een opdracht van Patisserie 

Paul binnengehaald – dat wist je al, eigenlijk zou ik 
het niet nog eens moeten vertellen, maar soit – hij mag 
dus die nieuwe broodzakken ontwerpen, en nu heb ik 
een tattoo getekend die geplaatst is door iemand die 
ook de naam Paul heeft, hoe hou je het voor mogelijk? 
Dat wist ik niet toen ik die man tegenkwam in Au So-
leil, dat hij een tatoeëerder was, dat hij Paul heette, het 
universum hielp gewoon een handje.’ Hij sprak snel en 
zonder pauze. 

‘En waarom dan precies achter je rechteroor?’
‘Omdat ik rechtshandig ben, tiens, en Coen zit op 

het bureau rechts achter mij, en dat het in his face is 
vind ik ook een goede reden.’
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twaalf jaar geleden

Ik sprak Simon voor het eerst aan het einde van 2007, 
halverwege mijn tweede academiejaar aan de film-
school. Van de hele periode voordien, van mijn ver-
huizing naar Brussel tot het moment waarop ik met 
hem een gesprek aanknoopte, herinnerde ik me ach-
teraf niet veel. Ik verliet mijn geboortedorp niet lang 
na het overlijden van mijn moeder, hooguit stond ik 
stil bij het feit dát dingen er waren, niet hóé ze waren. 
Mijn interne harde schijf was gevuld met gekoesterde 
beelden van haar die gewist zouden worden wanneer 
ik accepteerde dat er nieuwe indrukken zonder haar bij 
kwamen. Het enige wat me scherp voor de geest zou 
blijven staan was dat ik in dat eerste jaar op kot elke 
dag dezelfde paar filmpjes op YouTube bekeek, met als 
zoekopdracht ‘baseball bat versus fruit’, om te eindi-
gen met het filmpje ‘How Far Can I Hit Random Fruit 
*warning: coconut explosion!*’. 

De oversteek vanuit mijn geboortedorp naar Brussel 
hoefde ik gelukkig niet alleen te maken. M’n toenma-
lige vriendin uit het dorp, Indra, had ook plannen op-
gevat om in de hoofdstad te gaan studeren, geen film-, 
maar rechtenstudies. Zij zou beruchte misdadigers 
gaan verdedigen, me daar alles over vertellen, zodat ik 
er spannende misdaadseries over kon maken. Ik haakte 
mijn sloepje aan het hare vast toen bleek dat ze voor 
een huurperiode van twee jaar een goedkoop kot had 
gevonden dat ruim genoeg was voor twee bedden. Ook 
zij had niet zo’n hecht contact met het thuisfront, maar 

‘En wat vonden ze van dat lettertype dat je uiteinde-
lijk gekozen had? Hebben ze jou persoonlijk bedankt 
voor al het nachtwerk? Wil je het er niet even over heb-
ben?’

‘Ze vonden het fantastisch, Pluis, dat zei ik al. En 
laat me nu maar gerust met al je kritische vragen.’

We lagen een tijdje stil in bed. Ik lag dichter tegen 
de rand aan dan anders. Onder een glazen stolp, op de 
schouw in de woonkamer, stond het gelijmde porselei-
nen beeldje, een vioolspelend harlekijntje dat ooit nog 
van mijn moeder was geweest. De sfeer in de kamer 
was gespannen. Het verwonderde me dat het harlekijn-
tje nog steeds zo vredig voor zich uit staarde, dat het 
ongestoord doorging met vioolspelen en niet gealar-
meerd deze kant op keek.

‘Simon, heb je iets van drugs genomen?’
In het halfdonker ging hij weer rechtop zitten en 

boog zich over me heen. ‘Meen je dat nu, Leo? Ik ben 
gewoon gelukkig, ik heb daar niets voor nodig.’ Hij 
klonk zo teleurgesteld dat ik wist dat hij de waarheid 
sprak.
 


