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    ’ 

Op de avond van het concert komt Leo te laat bij het theater. 
Hij heeft tijd verspild met een Marokkaan die hem stuff doorspeelt 
in zijn stamcafé. Hij heeft vijf gram marihuana gekocht, een klein 
zakje in zijn binnenzak. Hij wil het meteen uitproberen. Hij vult het 
pijpje op straat, even zijn pas inhoudend. Het is goeie shit, misschien 
alleen iets te geurig. Nog maar een plukje tabak erbij.

Als hij de zaal betreedt, is het concert net begonnen. Hij 
herkent het begin van een nummer, dat met gejoel wordt 
ontvangen. Een regen van roze anjers daalt van het midden van het 
plafond neer op het publiek. De solist komt op met de woorden 
Bonsoir Paris. De lichtjes op het podium flikkeren, tien- en 
tientallen pastelroze, watergroene, blauwige, oranje, vuurrode, gele 
flashes en dan het verblindend wit van de booglampen.

Leo voelt zich euforisch, zijn benen trillen nog na van het 
rennen en het harde gebrul, doordat hij in een menigte is die hem in 
het sta-dion, een sporthal altijd het gevoel geeft te stikken. Dan gaat 
alles over, totdat het tot hem doordringt dat hij zelf geen losstaand 
individu is, maar onderdeel van een collectief. En zo gaat hij niet 
meer met eigen ogen kijken, maar met die van de menigte. Hij geeft 
zich over aan de 
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muziek, aan de sprongen van de omstanders – een zee van lichte haren 
en jonge gezichten – die dansen, duwen, joelen. De dreunende muziek 
is oorverdovend. Een paar duizend in de zaal opeengepakte mensen 
die zweten, roken, schreeuwen, dansen, elkaar omhelzen, zich bevrij-
den van in de lucht rondcirkelend ondergoed, elkaar kussen, elkaar 
verdringen om bij het podium te komen, vooraan. Leo houdt zich 
wat aan de rand van de menigte, bij een geïmproviseerd bierstandje. 
Hij wil om zich heen kijken, gaat met zijn blik omhoog naar de twee 
balkons vol jongens en meisjes. Hij zal Thomas nooit kunnen vinden. 
Het zou een wonder zijn, al heeft hij altijd in wonderen geloofd. Hij 
drinkt nog een biertje totdat hij zich volledig opgelost voelt in de grote 
springende, zingende golf. Hij wiegt op zijn benen, steekt een sigaret 
op, headbangt.

Het concert gaat ruim een halfuur zo door. Dan begint tijdens een 
duizelingwekkend drumintermezzo een schijnwerper over het publiek 
te cirkelen in een beperkte, verblindende kegel van licht. Ineens maakt 
Leo zich van de muziek los en volgt die lichtkring over de hoofden van 
de toeschouwers, tussen de pilaren van de ruimte, op het plafond en 
over de zaal als een verkenningsvliegtuig. En zo ontdekt hij Thomas.

Hij ziet hem even op het balkon links, bij het podium, op de grond 
met bungelende benen. Hij schreeuwt niet, is bijna roerloos, afgezien 
van zijn benen. Hij leunt met zijn hoofd op zijn armen op de reling. 
Als een jochie dat afwezig naar een film kijkt. Leo voelt een golf van 
tederheid opwellen. Hij wil bij hem komen. Hij gaat de zaal uit, holt 
de trap op naar de gaanderij, maar als hij achter de deuren op een 
ondoordringbare muur van mensen stuit, ziet hij dat hij zo nooit Tho-
mas zal bereiken. Hij gaat weer naar beneden de zaal in. Hij wil door 
hem gezien worden, met gebaren een afspraak buiten maken zodat ze 
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elkaar in de massa niet kwijtraken. En zo begint hij mensen opzij te 
schuiven, aan jongens te vragen of hij erdoor mag, tussendoor te pie-
pen waarbij er biertjes omkeilen, tegen bezwete schouders en ruggen te 
schuren, om meter na meter het midden van de zaal te bereiken. Hij 
vordert als in een labyrint, met een stap opzij, een meter naar voren, 
dan weer achteruit, al zigzaggend. Hij gebruikt de onzichtbare ruimten 
tussen de een en de ander. Als hij zich op een dood punt voelt, baant 
hij zich vastberaden een weg. Af en toe kijkt hij op naar het balkon. 
Thomas is nog altijd daar, op amper twintig meter afstand en toch zo 
onbereikbaar.

De muziek houdt snoeihard aan. De slagen van de elektronische 
drums van een paar duizend watt laten de koepel van de zaal vibre-
ren. Het podiumlicht is felrood. De toeschouwers kronkelen, wiegelen, 
heupwiegen schokkerig op een vast ritme. Er zijn mensen die springen, 
schreeuwen, woest op- en neergaande haarbossen, omhoog gehouden 
armen, rechtop, ellenlang, zwarte krulletjes, zweterige nekken, ruggen, 
benen, deinende, zwaaiende bovenlijven. Leo bevindt zich ineens in 
een groep van vijf, zes jongens en meisjes die in een kring swingen en 
bijna primitief hun stukje ruimte verdedigen. Op de grond hebben 
ze blazers, jassen, tassen, truien, sjaals gelegd. De meisjes uit de groep 
omsingelen hem lachend, sluiten hem in, tikken hem aan met hun 
heupen en laten hem meedansen. Leo moet lachen en roept iets. Een 
meisje omhelst hem, kust hem, wil hem tegen zich aan drukken. Leo 
kan wegkomen door even door te lopen tot hij onder het balkon staat. 
Hij begint Thomas te roepen, al zwaaiend en gebarend om zijn aan-
dacht te trekken. Allemaal tevergeefs.

De muziek staakt abrupt, de lichten gaan uit en alleen de discobol 
blijft op de wanden van de zaal en op de toeschouwers de glinstering 
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van draaiende pailletten afgeven. Het concert is afgelopen. Het publiek 
fluit, joelt, schreeuwt. Het wil een toegift. Leo blijft tevergeefs Thomas 
roepen. Plotseling neemt een ander ritme bezit van de zaal, eerst vaag, 
dan steeds duidelijker en meeslepender. Het komt vanachter, van de 
gaanderij, van de balkons om de zaal te overspoelen. De dreun slokt 
geleidelijk al het andere gebrul, gejoel, gefluit, applaus op. Ze stampen 
op de houten vloer, eerst tien, dan vijftig, dan honderd en nu met 
tweeduizend. Er heerst een onwerkelijke sfeer als was een stam oer-
mensen een krijgsdans begonnen: niet één stem, niet één kreet, gespan-
nen, ernstige gezichten, gesloten kaken, gebalde vuisten. Alleen een 
heftig, beklemmend lawaai. Dan, als het ware door een volgende golf, 
ontstaat een applaus dat het publiek meesleept in een steeds harder 
klappen, in een steeds korter ritme. En als het onhoudbaar wordt, barst 
het hele theater uit in een gedaver. De podiumlichten gaan weer aan, 
verblindend, rokerig, één, twee keer. De band komt weer op en begint 
weer aan een uitzinnige versie van I feel love.

Boven Leo’s hoofd steken op niet meer dan drie, vier meter Tho-
mas benen uit. Leo kijkt er kwaad naar. Hij bukt, raapt een vertrapte 
anjer op, fatsoeneert hem, gooit hem omhoog en roept nog een keer. 
Maar de anjer valt verderop weer neer. Dan gaat Leo een paar meter 
terug op zoek naar het meisje van zo-even. Hij pakt haar bij een arm 
en beduidt dat hij haar op zijn schouders wil. Ze giert het uit. Hij 
stopt haar een bloem in de hand en wijst op Thomas. Hij bukt, neemt 
haar op zijn schouders, schrijlings, en wankelt naar het balkon. In hun 
buurt is iedereen opgewonden. Ze zien die toren en beginnen erom-
heen te dansen. Leo wil geen kracht verliezen, hij zweet, probeert het 
geduw van de dansers naast hem en de schokken van de omstanders op 
te vangen en niet te vallen. Maar na een paar meter wordt het gedrang 
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zo drukkend dat Leo naar voren kan door telkens te leunen op degene 
voor hem. Ze bereiken Thomas. Het meisje kan hem door haar armen 
uit te steken bijna aanraken. Op een paar decimeter na. Er zit maar 
één ding op. Leo zet af en springt. Het meisje tikt de voeten aan van 
Thomas, die in de smiezen krijgt wat er onder hem gaande is. Hij buigt 
voorover en herkent Leo. Het meisje werpt hem de bloem toe voordat 
Leo uitgeput haar pats boem weer neerzet.

‘Ik ben hier!’ brult Leo, zwaaiend met zijn armen.
Thomas lacht. ‘Wacht, ik kom naar beneden!’ roept hij.
‘Vooruit, kom dan!’ gebaart Leo.
Thomas komt overeind en loopt het balkon af om zich in het publiek 

te storten. Van beneden af wil Leo parallel zijn weg volgen. Maar het 
is onbegonnen werk. Thomas komt bij de reling en gebaart naar Leo 
dat hij niet naar beneden kan voordat het concert voorbij is. Ze zijn 
teleurgesteld, maar accepteren het. Ze proberen elkaar informatie door 
te spelen over de plek van de afspraak, maar ook dat is onbegonnen 
werk. Het licht in de zaal flikkert. Donker wordt afgewisseld met ver-
blindend licht. Plotseling ziet Leo Thomas over de reling klimmen. 
Door de stroboscopische flashes ziet hij niet goed wat er gebeurt. Dan 
voorvoelt hij dat Thomas tracht neer te komen. Hij houdt zich vast 
aan de armen van een jongen en bengelt naar beneden. Iedereen heeft 
door wat er gaande is. Gebrul, gegil, applaus, jongens die hun handen 
opsteken alsof ze de val van een engel verwachtten. Ook Leo steekt 
zijn armen uit. De muziek is keihard. De spotlight boven de hoofden 
houdt plotseling stil. Hij neemt de uitgestoken handen, het gezang, 
gedans, gelach, opgewonden geschreeuw, stadionkabaal op. Thomas 
rekt zich uit naar de zaal. Van onderaf kan Leo zijn schoenen raken. 
De jongens van boven houden hem echter nog bij zijn armen vast. 
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Op die manier lijkt Thomas een ledenpop tussen twee rivaliserende 
bendes. Op zijn gezicht staan blijdschap en opwinding. Hij kan het zo 
niet lang volhouden. Leo zegt steeds dat hij zich moet laten vallen. Dan 
laat Thomas los en valt in een woud van uitgestoken armen en verhitte 
lichamen. Het is een hels kabaal, een brul van vreugde, een indianen-
kreet van degene die eindelijk zijn trofee heeft gekregen. Leo stort zich 
op Thomas en wil hem overeind trekken.

‘Ik ben blij je te zien!’ toetert hij in Thomas’ oor om zich verstaan-
baar te maken.

Thomas kan het niet geloven. Door kracht te zetten en zich vast te 
grijpen aan wat er voor handen is, kan hij zich oprichten. Leo kijkt 
hem trots en met open armen aan. Thomas voegt zich naar die omhel-
zing, verdwijnt erin, drukt zich tegen Leo aan en legt zijn hoofd op 
zijn schouder. Leo streelt zijn haar. Ze worden omgeven door een kol-
kende, stuwende, feestende menigte die ze van de ene naar de andere 
kant duwt. Ze laten elkaar niet los, blijven omstrengeld in die deinende 
massa opgewonden mensen. I feel love wordt almaar heftiger. Leo’s lip-
pen zoeken Thomas’ mond. Vanaf het podium wordt gekleurde rook 
geblazen. En zo, onder het gejuich dat het einde van het concert bete-
kent, onder alle applaus, geschreeuw, gezang, fluitjes van vreugde, in 
de nevel die hen omhult en even onzichtbaar maakt, wisselen ze, zo 
platgedrukt dat het bijna pijn doet, de eerste zoen van hun leven.

Buiten het theater wil de menigte maar niet uiteengaan. Groepjes die 
napraten over het concert, meisjes die de straat over rennen voor een 
handtekening van de leadzanger van de band. Thomas heeft afscheid 
genomen van zijn concertgangers en staat nu naast Leo, bedwelmd, 
opgewonden, vermoeid, niet bij machte de juiste woorden te kiezen.
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‘Ik wil dat je meegaat naar mijn huis,’ zegt hij dan met een stem 
die breekt van spanning. ‘Kom mee. Alsjeblieft. Ik wil je bij me thuis 
hebben.’

Leo knijpt hem bemoedigend in de wang en strijkt door zijn haar. 
Ze staan even in het licht van de koplampen van een bus die voorbij 
zoeft. ‘Oké,’ zegt Leo, ‘we nemen een taxi en peren hem.’

Thomas’ huis bevindt zich in Montmartre. Een donkere, hellende 
straat. Op de stoep kijken een paar oude temeiers toe als ze uit de taxi 
stappen. Gebouwen met vrij vervallen gevels. Ze lopen de trap op naar 
de derde verdieping. Daar betreden ze een grote ruimte met een ivoor-
kleurig stucwerkplafond in liberty-stijl. Uit het middenrozet hangen 
elektriciteitskabels. De kamer heeft aan één kant openslaande deuren. 
Ertegenover staat een bed en langs de wand tegenover de ingang staat 
een piano schuin tussen boekenkasten met boeken, maar vooral blad-
vellen, partituren, bontgekleurde dozen vol papier en pluchen beestjes. 
Thomas doet een blauwig spotje aan, sluit de deur en omhelst Leo om 
hem op het tapijt naast de radiator plaats te laten nemen.

Hoe zal mijn nieuwe liefde zijn, had Leo zich eindeloos afgevraagd, 
toen hij definitief wilde breken met Hermann. Zijn besluitvorming 
had  ruim anderhalf jaar geduurd door onvermijdelijke terugvallen, 
de hartstocht die maar niet wilde wijken, zijn fysieke driften. Met 
welk uiterlijk zal de liefde tot mij komen, in welk lichaam zal hij zich 
opnieuw aandienen. Want de liefde is uniek, bedenkt Leo, en omvat 
Hermann, althans de herinnering aan hem, en iedere ervaring daarna. 
De liefde is onvoorwaardelijk, hij laat zich niet commanderen, opja-
gen, ontlopen, leiden. De liefde is volledigheid en vervulling. Daarom 
wist Leo dat hij bij hem terug zou komen, maar wat hij niet wist was 
de manier waarop, welk gelaat de liefde hem zou tonen. En nu, naast 
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Thomas’ verhitte lichaam, leert hij het gezicht kennen waarmee de 
liefde weer in zijn leven is gekomen.

De liefde is nu een lang, slank lichaam, met nog jonge, zachte, 
gewelfde, edele ledematen. Het is een langwerpig gezicht met sterke 
vierkante kaken. Het is een paar felle donkere ogen waarover af en 
toe een honingkleurige haarlok valt. Het zijn handen die eigenaardig 
bewegen of naast zijn benen bungelen. Ten slotte is het een stem, de 
aanzet van een heimelijke zoen, de opwinding van een open schater-
lach. Het is ingetogenheid, soberheid, de charme van een  wezen dat 
in deze droomstaat met de naam Thomas samenvalt, met zijn handen 
speelt, met zijn purperkleurige lippen kust, met zijn aangespannen 
heupen liefheeft.

Met zijn vingertoppen beroert Leo Thomas’ hals, gaat omhoog naar 
zijn oor en haarinplant. Hij sluit zijn ogen en een gelukzalige glimlach 
verschijnt op zijn lippen. Ze zitten nog op het tapijt, ruggelings tegen 
de muur, hun benen vooruit. Leo zit voorovergebogen over Thomas, 
hij zoent hem, gaat met zijn lippen heel zijn gezicht af. De omhelzing 
wordt steeds steviger als opmaat naar totaalcontact. Hun geslachten 
raken elkaar door hun kleren heen tijdens een onhandige, vage worste-
ling. Hoelang had Leo niet zo’n hevige, sterke begeerte gevoeld voor 
iemand naast hem? De geur van een jongen, van zijn haar, het lichte 
zweet op zijn rug, de kronkelingen van een lichaam dat hij omklemde, 
de spiertrekkingen bij iedere aanraking van zijn grote handen? Thomas 
schenkt het hem allemaal met een openheid die Leo levenslustig en 
volwassen aandoet.

Hij knielt naast Thomas’ gestrekte lichaam. Hij neemt hem in zich 
op, laat zijn blik eerst over zijn puntige knieën glijden, daarna over 
zijn nog in spijkerbroek gestoken lange dijen. Hij daalt weer af naar de 



25

benen, streelt ze, kust ze, gaat met zijn blik naar de voeten. Hij doet 
de schoenen bij hem een voor een uit. Hij trekt de sokken uit en daalt 
met zijn lippen af naar de tenen. Hij streelt Thomas’ grote, volmaakt 
gevormde voeten. Hij voelt hoe zacht zijn huid is, hoe slank zijn tenen, 
hoe krachtig zijn enkels. Hij daalt met zijn tong af om de wreven van 
beide voeten te kussen, terwijl hij die even met beide handen omsluit. 
Hij houdt zijn gezicht tegen Thomas’ voeten, omknelt ze vurig in al 
hun separate perfectie.

Thomas strekt zijn armen naar hem uit, maar kan Leo in die hou-
ding niet bereiken. Zijn oogleden vullen zich met vocht, lopen over. 
‘Leo,’ fluistert hij, ‘komme hier, mein Lieber komme.’ Leo kijkt loom 
naar hem op. Hij treft Thomas’ wijde, bijna beduchte blik, zijn ogen 
diep in hun kassen. ‘Ik hou van je’ zegt hij, over hem heen buigend.

‘Ik hou van je,’ herhaalt Thomas alvorens een volle ademtocht lang 
zijn lippen vol overgave op de zijne te drukken.

Dat gaat zo een paar minuten door en ondertussen rollen ze over 
het tapijt naar het midden van de kamer. Leo voelt dat Thomas’ vingers 
contact zoeken met zijn naakte huid, zijn overhemd losknopen, het 
aan de kant gooien. Dan komt hij overeind, slaat een arm om Thomas’ 
rug en vouwt de andere om zijn benen. Hij zakt even door zijn knieën, 
recht zijn rug en tilt hem op. Thomas heeft zijn hoofd tegen zijn steeds 
luider bonzende hart gevlijd. Leo loopt naar het bed. De hooguit tien 
stappen ervaart hij als een onoverbrugbare afstand voor een moeder 
met haar zoon in haar armen. Hij voelt dat Thomas achterover buigt, 
met zijn handen om zijn nek om hem enigszins te ontlasten. Hij voelt 
de spanning van zijn spieren als een ergernis voor zijn gesloten kaken, 
maar hij zou niet zonder die last willen, zonder het genot van Thomas’ 
tanden en lippen op zijn borst. Bij het bed versnelt hij zijn pas. Thomas 
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lacht, klaar voor de duik. Ze ploffen op het veren dekbed, een duide-
lijke afdruk makend als op natte leem.

Wederom samen, verenigd, verstrengeld in de warmte van het bed. 
Misschien is het zo wel genoeg voor deze eerste ontmoeting. Er is een 
moment van verslapping in Leo’s blik, in de spanning van zijn lichaam, 
die misschien wijst op angst, vrees voor wat er komen gaat. Misschien 
is het wel beter zo in slaap te vallen, de een in de ander ademend, elkaar 
warmend in Thomas’ bed. Maar Leo weet dat hij aan de bak moet, zijn 
mannetje moet staan, het obstakel van hun liefde moet overwinnen. 
Hun relatie – hun aantrekkingskracht – is fysiek, heeft te maken met 
de schoonheid van hun lichamen, de verleiding van een blik, de kleur 
van een wang of de soepele manier van lopen. Maar het is ook meer. 
Veel meer. Daarom bespeurt Leo op dat moment van totale intimiteit 
de vrees voor wat er staat te gebeuren, de angst om alles te verpesten, als 
ze de ultieme test van lichamelijkheid niet afleggen. Het is het moment 
van stilte voor de storm.

Maar alsof Thomas Leo’s aarzeling in de gaten heeft, kruipt hij naast 
hem, met zijn lichaam tegen dat van de ander. Hij pakt zijn armen 
en legt ze om zijn borst als moest híj hem nu op zijn rug dragen. Leo 
begint te wringen, Thomas leidt hem met heupbewegingen en met zijn 
hand. Opeens wordt Leo gewaar dat hij er is. Hij voelt iets van pijn in 
zijn kruis en een hardheid tot zijn hersens. En warmte. Een troostende 
zoelte, intimiteit. Hij zou willen praten, met woorden uitdrukken wat 
hij voelt, de dankbaarheid voor Thomas’ geschenk. Maar de woorden 
gaan verloren in zijn hoofd, hij weet dat ze bestaan en een wezen-
lijk aandeel hebben in wat er gebeurt, maar het is of ze niet op zijn 
lippen kunnen verschijnen. Ze worden voortgestuwd in de cirkel van 
zijn brein, steeds sneller als de genummerde lottoballetjes in de bol. 
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Ze gaan alle kanten op, stuiteren, schieten weg, maar kunnen er niet 
uit. En Leo begrijpt dat dit alles geen zin heeft, de zin ligt in Thomas’ 
lichaam, de hijgende rust die hij biedt, in het genot om eindelijk te 
worden opgenomen in de wereld van een ander.




