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In hun online fotoalbum kon je ze nog het beste bewonderen. Het was nooit de 

bedoeling geweest ze daadwerkelijk aan te raken, ik had ze amper gezien. De meisjes 

stonden met zijn vijftienen op de foto of voor de afwisseling een keer in hun eentje. 

Het deed me goed dat ze op die manier nog eens voorbijkwamen, in stilte, zodat ik 

ze eindelijk één voor één in me kon opnemen. Het online fotoalbum, gedeeld via het 

sociale netwerk, maakte ons ook wijzer over hun voor- en achternamen. Je kon niet 

om hun exotische en prikkelende, nog nooit geziene of gehoorde bijnamen heen. 

Zeldzame woorden, woorden die in het oog springen. Woorden die je graag leest en 

herleest. De picknick was alweer een tijd geleden, maar de herinnering was nooit zo 

levendig als de tot fictie verheven weergave op het scherm, zichtbaar voor iedereen 

en zo vaak als je wilde oproepbaar. De slanke dennen droegen allemaal gebloemde 

jurkjes, op de foto’s kwamen de patronen heel goed uit. Ik klikte er in omgekeerde 

volgorde doorheen. Ik geloofde mijn ogen niet. Mijn ogen hadden die meisjes 

trouwens helemaal niet gezien die avond. Ze hadden díe meisjes niet gezien. Wel 

andere meisjes. Ze hadden helemaal niets gezien. 

 Wat zou ik graag willen dat het verloop van een gebeurtenis nooit zo 

aangrijpend was als het terugkijken van de foto’s in een virtueel fotoalbum. Dat het 

leven nooit het leven zelf hoefde te zijn, de liefde nooit de liefde en het lijden nooit 

het lijden. Konden illusies en onwetendheid ons voor onze eigen bestwil maar voor 

de gek houden, zodat onze gekste dromen nooit bewaarheid worden. Onbewust 

leefde ik mijn leven aan de hand van deze idiote spreuken, ik ontleende er mijn 

levenskracht aan, ik voedde me, zonder recht op slaap, aan de borst van deze moeder 

– tot ik op een dag afdreef en de versuffing achter me liet die mijn leven tot dan toe 

had bepaald. Met het genoegen van iemand die niet alles begrijpt, had ik ergens 

gelezen hoe iemand een theorie aandroeg over de anarchistische generaties die 

voortgebracht werden door ‘de bureaucratie-maatschappij’. Ik had geen idee waar 

die man het over had. Wat hij beschreef bestond helemaal niet, niet in de 

werkelijkheid en niet op het scherm. 
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Aan het begin van dit verhaal woonde ik tegenover het appartement van een oude 

vrouw. We wisten niets over haar, alleen dat ze oud was. Ze kwam haar huis niet uit, 

nooit. Het leek erop dat ze een weddenschap gesloten had of zich op zijn minst aan 

een belofte hield. Dit oude vrouwtje was hoogmoedig, van het soort dat haar huis 

pas zou verlaten nadat maarschalk Pétain op de Invalides zou zijn begraven. Of 

minder politiek gezegd: pas als de Beatles eens een duimbreed toegaven aan hun 

standpunten en hun carrières gescheiden voort zouden zetten. Misschien had ze de 

scheiding van 1970 nog niet verwerkt. Was dit oude dametje een hartstochtelijk 

muziekliefhebster, was ze sentimenteel? Nee, misschien had de oude vrouw 

gewoonweg een verschrikkelijke muzieksmaak, en walgelijke schilderijen en foto’s 

van haar eerste poedel in haar slaapkamer. We wisten er niets van. Een toegewijde 

Portugese hulp vulde twee keer per week haar voorraden aan en deed het 

huishouden, door mijn raam kon ik zien hoe ze het tapijt uitschudde en de spons 

over de keukenwasdoek haalde. Van de rest kon ik me wel een voorstelling maken. 

 We deelden de binnenplaats van het gebouw. Ik was erg gehecht aan dit 

tegenover-wonen. Zo kwamen er tijdens mijn weekenden allerhande gewichtige 

gebeurtenissen en onherroepelijke geneugten voorbij. Ik zag hoe ze leefde, hoe ze 

glimlachte voor haar raam, hoe ze de bloemen water gaf, tekeerging tegen een 

televisie-uitzending, zich van de salon naar de keuken begaf en zich zonder omhaal 

een glas whisky inschonk. Net een fotoroman. En een typisch geval. Er was me nooit 

geleerd interesse op te brengen voor oude mensen. Ik beschouwde ze in het beste 

geval als cactussen, in het slechtste geval als aanplakbiljetten. Het waren winterharde 

planten die vanwege alle agressie van buiten een muurtje om zich hadden 

opgetrokken, of eenvoudige en bijna dode overblijfselen zonder ondertitels van een 

voorbij Frankrijk en een voorbije wereld. Pittoreske ruïnes tot wie ik nooit het woord 

richtte. Niet uit minachting, maar uit onwetendheid. Mijn grootouders, die in mijn 

hoofd rustten als heidense goden in een eretempel, waren al voor mijn geboorte 

gestorven. Ze stonden ver van me af, hadden iets indrukwekkends, een goedheid die 

ik zelf nooit had ondervonden. Net als bij sommige groepen buitenlanders leek het 

wel alsof ze allemaal hetzelfde waren. Zo zei ik het tegen mijn moeder, die in de 
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jaren vijftig in Senegal had gewoond. ‘Dat zie je helemaal verkeerd,’ antwoordde ze 

vinnig, ‘je ziet ze allemaal hetzelfde, omdat je ze niet persoonlijk kent.’ Was ik 

racistisch? Het was een begrijpelijke vorm van discriminatie, ik kreeg immers de 

kans niet om oude mensen te leren kennen. In het openbaar vervoer werden ouderen 

‘senioren’ genoemd, en in bejaardenhuizen, omgedoopt tot ‘service-residenties’, 

werd gesproken van ‘mensen op leeftijd’. Ik wilde deze tendens doorbreken. De 

oude dame werd mijn virtuele vriendin. Door haar dag en nacht te observeren, 

voelde ik me een beter mens worden. 

 Ik stelde me haar leven voor. Op haar twintigste moest ze heel mooi zijn 

geweest, met alle mannen aan haar voeten. Haar korte, droge, kleurloze krullen 

waren ooit lang en zijdezacht geweest, heerlijk geurend, tot over haar schouders. 

Deze handen die nu trilden, hadden ooit geweten hoe te strelen. Haar benen hadden 

gehuppeld zonder wandelstok. Haar lach was helder geweest, haar stem diep, haar 

keel van goud. Ze had kinderen gehad, minstens vijf of zes, bij drie verschillende 

mannen. Ze woonden allemaal heel ver van Parijs, sommigen in Argentinië, een 

ander in Australië. Ze belden haar op, ze stuurden haar geld, maar ze kwamen haar 

nooit opzoeken. Ze had alleen Teresa, de Portugese die de boodschappen voor haar 

deed. De oude dame had nooit hoeven werken, haar achtereenvolgende echtgenoten 

hadden alles voor haar betaald, ook het appartement dat ze nu bewoonde. 

Tegenwoordig waren het de kinderen die voor haar dokten. Ze at, ze dronk, ze sliep. 

Ze liep rond, las, kookte. Ze was altijd bedrijvig. Ze was levendig. Ze was alleen en 

ze was oud, maar ze wist niet wat verveling inhield. 

 

Drie weken daarvoor was ik tegenover haar komen wonen, in een deftig 

monumentaal gebouw in Art Deco-stijl in het zestiende arrondissement van Parijs. 

Het trappenhuis was voorzien van een glas-in-loodraam en de lift had openslaande 

deuren. Het gebouw was oud, net als de oude vrouw. Je voelde je er veilig. Het rook 

er lekker, naar bijenwas, lijnolie en mottenballen. Een geur van vervlogen tijden, die 

erop wees dat de bewoners pullovers, jumpers en wollen vesten droegen en dat ze 

het hadden over betaald verlof en badkledij. Mijn nieuwe adres was bij uitstek een 

gelegenheid om je best te doen om het niet meteen te verpesten. Pasgeverfd hout, een 
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voorruit zonder krassen, speelgoed dat nog in de doos zit, een hi-fi-apparaat onder 

een laagje plastic, een reeks verjaardagen zonder de sleur van lamlendig wachten op 

het einde. Ik was zelf ook nieuw, een onervaren mechanisch onderdeel, bij het 

gebouw betrokken geraakt om daar de aarde van de nieuwe generatie te verversen. 

Nog in de verpakking. 

 Dit appartement was via mijn peettante bij mij terechtgekomen. Ze had ons 

verlaten onder vrij droevige omstandigheden. Zo werd dat bij ons gezegd als het om 

zelfmoord ging. Zestig vierkante meter, een eindeloos lange gang, het gekraak van 

een oude houten vloer, de aangename geur van koude tabak die nog in de ruimte 

hing, en aan de muur nog de contouren van schilderijen die niet aan mij waren 

nagelaten. Een appartement zonder meubels. En ik een ontdekkingsreiziger 

tegenover onontgonnen land. Drie weken waren verstreken, mijn woonkamer 

bestond nog uit een woonconstructie van karton en piepschuim. Een slaapzak lag bij 

wijze van dekbed over de grond gedrapeerd, het kamerbrede tapijt van mijn 

slaapkamer was nog niet uitgerold. Het kwam door mijn werk of door afleiding, of 

eerder nog door het verlangen dit unieke moment in mijn leven niet te bederven: 

ergens mijn intrek nemen. Het zou wel wat tijd gaan kosten om hier mijn intrek te 

nemen, ik zou er plezier in hebben en zorgvuldig te werk gaan. Ik plande 

inrichtingsweekenden, klusweekenden en excursieweekenden waarin ik grote 

meubelboulevards in de banlieue bezocht. Voor de muren had ik 100% natuurlijke 

plamuurverf gekocht, gemaakt van biologische producten (een mengsel van klei en 

kiezelaarde uit Franse steengroeves), om mijn huiselijke inrichting in alle sereniteit te 

kunnen verwezenlijken. Klei was een goede isolator, het liet de muren ademen, 

dempte geluiden en reguleerde de luchtvochtigheid. Er waren ook allerlei 

internetsites die simpele of spectaculaire adviezen gaven: simpel vanwege het 

gebruik van boerenverstand, spectaculair vanwege de aparte benadering. Zo leerde 

ik in mijn eentje mijn parket leggen (simpel, boerenverstand). Ik bestelde planken 

van exotisch hout op een Braziliaanse importsite (sensationeel, een beetje apart). Een 

winkelhaak en een houten stut ter ondersteuning van de hamer – het leggen van 

zwevend kliklaminaat vereiste enig vakmanschap. Je moest vooral rechtlijnig zijn, 

dan kwam het wel goed. 
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 Bovendien waren er aardig wat spaarcentjes van diezelfde peettante mijn kant 

op gekomen, een niet te verwaarlozen bedrag dat ik direct aan mijn intrek kon 

besteden. Nadat ik mijn vitrage had uitgekozen, om te voorkomen dat ik net als de 

oude dame het risico liep op mijn beurt bekeken te worden, kocht ik in een groot 

magazijn zware gordijnen. Ze hadden wel twaalf kleurschakeringen voor het model 

ringgordijn van 250 x 140 cm waarnaar ik op zoek was. Het lukte me alleen met de 

hulp van een expert de knoop door te hakken en voor ijsvogelblauw te gaan. Ze 

waren gemaakt van kwaliteitszeildoek en konden in de wasmachine op 40° worden 

gewassen. De ringen van vernikkeld staal hadden een doorsnede van 4 cm. Het 

beddengoed en de handdoeken kocht ik in dezelfde winkel, net als de ovenschalen 

en allerhande keukengerei. Badkameraccessoires (douchegordijn, zeepbakje, wc-

borstel en bijbehorende houder en de befaamde ‘badkamermand’, waarschijnlijk 

bestemd voor de vieze was) werden me verkocht in een themapakket van onbewerkt 

hout. Ik legde de laatste hand aan de inrichting door me op de lampen te storten: 

tafellamp, staande lampen, hanglamp en wandlampen. 

 Alleen meubels had ik nog niet. Je zou weken zonder kunnen, om een gordijn 

van zeildoek of een zeepbakje voorrang te geven. Geen enkel probleem. Je kon nog 

op de grond slapen en je kleding neerleggen. Dat was niet bij de wet verboden, maar 

na een tijdje werd het toch wat ongemakkelijk. Toen ik het ouderlijk huis verliet, had 

ik alleen een ladekast meegenomen die nooit helemaal dicht kon en waarvan de 

laden half los zaten. Ik koos mijn meubels uit op een internetsite van een grote 

winkelketen die bekend stond om haar goede smaak en goede kwaliteit voor een 

zacht prijsje en die ook aan huis bezorgde: een vijfzitsbank van Italiaanse makelij met 

een diepte van 44 cm en een hoekzetel, in donkere stof en met een donker onderstel; 

een uitschuifbare gelakte notenhouten eettafel waaraan acht à tien tafelgenoten 

plaats konden nemen; een staande spiegel met opbergladen; een handzaam bureau 

met vier ingebouwde massief eikenhouten schuifladen; een kleine geluidsinstallatie; 

een keukenrekje; een eenvoudige maar elegante kast met laden voorzien van 

schokdemping die zorgde voor een stille en soepele sluiting; een boekenkast en een 

paar opbergboxen. Hoewel ik vrijgezel was, gaf ik de voorkeur aan een 

tweepersoonsbed met lattenbodem van royale afmetingen. 
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 In een naburige voorstad kocht ik vervolgens een koelkast die paste bij de 

grootte van mijn verblijf. Een flinke jongen die me royaal voorzag van ijsblokjes en 

sorbetijs. Een wasmachine met een glazen deurtje die de was ook nog eens droog 

kreeg en op hoge snelheid centrifugeerde. Een inbouwvaatwasmachine met 

aanrechtblad. Een afzuigkap boven het centrale kookeiland. Een magnetron en een 

snelkookpan. Een koffiezetapparaat, een broodrooster, een citruspers. Een wok, een 

blender en een daglichtwekker voor een aangenaam ontwaken. En een stofzuiger 

met turboborstel. 
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De beslissing om mijn plannen ten uitvoer te brengen werd al snel gevolgd door het 

aanmaken van een album op het sociale netwerk ShowYou, getiteld: Inrichting van 

mijn appartement, vol foto’s met onderschrift (datum, plaats, soort werkzaamheden), 

dat ik met al mijn contacten deelde. Deze virtuele handlangers, of ze nu dichtbij 

woonden of ver weg, hadden week na week mijn installatie kunnen volgen en 

vonden dat wel zo gezellig. Het begin, het verloop en de afronding. Het niets en het 

resultaat. ’s Nachts en overdag. Ik in vermoeide en in opgeluchte staat. Ik vanuit elke 

hoek. Ik voor, tijdens en na. 

 De eerste reacties waren positief en vol aanmoediging. Als commentaar op 

mijn foto’s kwam iedereen meteen met allerlei oplossingen voor het leggen van de 

plinten, het verwijderen van de oude vloer, de beste manier om een decoupeerzaag 

te hanteren – en ze gaven zelfs muzikale suggesties: het ideale stuk om naar te 

luisteren als je op een ladder je plafond staat te schilderen. Théodore Zami, een 

collega op het werk, stelde een verzamelalbum van The Platters voor. Mijn zus ging 

voor The Killers. Louis Fournier en Enguerrand Greyse, oud-studiegenoten, raadden 

me L’Homme à tête de chou van Serge Gainsbourg aan. ‘Net zo hypnotiserend als je 

plamuur. Probeer het maar eens, Charles, je zult het zien.’ Allemaal adviezen 

waaraan ik stuk voor stuk tot op de letter gehoor gaf. Weekend na weekend werd het 

bijhouden van het album Inrichting van mijn appartement een activiteit op zich, net zo 

belangrijk als – zo niet belangrijker dan – de inrichting van mijn appartement. 

 De reacties van Théodore Zami gingen ook over het schilderen van het toilet: 

‘Veel te donker voor zo’n klein kamertje!’, over de afmetingen van mijn bed: ‘Zo, 

daar pas je wel met zijn drieën in!’, over het repareren van mijn vloer: ‘Knap werk, 

Charlie, en dat zonder hulp!’ Het album begon vorm te krijgen. Na drie weken 

omvatte de fotoroman zo’n zestig opnamen. Ik stopte mijn hele ziel en zaligheid erin 

en nu eens liet ik me van mijn enthousiaste kant zien, dan weer etaleerde ik mijn 

uitputting. Ik liet ze mijn lakens zien, mijn slabestek en de wondjes die de splinters 

van de nieuwe vloer in mijn vingers hadden achtergelaten. De uitwerking van een 

project dat vooral niet te snel moest worden afgerond, een tentoonstelling die in zijn 

veelzijdigheid aan al mijn netwerkcontacten enthousiaste kreten ontlokte. Sommigen 
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waren jaloers: ‘Hee, verveel je je niet, daar in het zestiende?’ Anderen hadden 

medelijden met me: ‘Hee lieverd, het zal niet eenvoudig zijn dat allemaal in je eentje 

voor elkaar te krijgen.’ Sommige vrienden, of eigenlijk vriendinnen, reageerden 

alleen op foto’s waar ik in overall op stond, met ontbloot bovenlijf of in een hemd. Ik 

wilde goed voor de dag komen in mijn bouwvakkersoutfit, dronken van inspanning, 

met heuse ondernemersgeest. 

 

ShowYou was het belangrijkste sociale netwerk van de wereld. Het jaar daarvoor 

had het plotseling een enorme vlucht genomen. Je zou zonder twijfel kunnen stellen 

dat iedereen erop zat, behalve wie niet zomaar meedeed aan wat ‘in’ was, hoewel 

deze mensen in werkelijkheid nog het merendeel van de aardbewoners vormden. Ik 

moest er ook aan geloven, of het zou mijn sociale dood betekenen. Je vond er je oude 

klasgenoten terug, een buurmeisje dat in je vroege kinderjaren op dezelfde 

verdieping woonde, een verre nicht die je tussen je negende en twaalfde vijf keer had 

gezien, de wiskundeleraar van de vijfde klas en de ex van een vijand die je mee uit 

zou kunnen vragen, zomaar, alleen maar om wraak te nemen. Je vulde je ‘infopagina’ 

met gegevens als je geboortedatum, politieke voorkeur, religie als je die had, 

lievelingskleur, een favoriet citaat en seksuele voorkeur. Op ShowYou kon je 

fotoalbums delen en erop reageren. Maar zoals de naam al zei, was op ShowYou 

zitten vooral een kwestie van laten zien wie je was. Vandaar de gebiedende wijs. Het 

speelde zich allemaal af onder het tabblad ‘ShowRoom’, op het account van de 

gebruiker. De regel luidde: plaats wekelijks een filmpje van jezelf op de site. 

 De beheerders (‘admins’) kozen elke week het beste filmpje per land en per 

stad. Édouard, een vriend van de basisschool, had vorig jaar gewonnen in de 

categorie Parijs. Hij had zijn liefdesbreuk gefilmd. Zijn vriendin had de deur in zijn 

gezicht dichtgeslagen, zijn neus bloedde en hij filmde terwijl hij bezig was die te 

verzorgen. Vervolgens zag je hem in tranen aan de telefoon met zijn zus. Alles 

mocht, zo kon je lachen of in tranen uitbarsten, jammeren, je lessen opdreunen, 

slapen, je eigen filmpjes monteren, koken, door de woonkamer kuieren, scènes 

opnemen in de buitenlucht, avonturen met je vlieger vastleggen, of die met je 

goudvis of je moeder, jezelf filmen op ski’s of in de douches van een 
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sportkleedkamer (naaktheid was toegestaan, alles was toegestaan, zo lang je je maar 

aan je wekelijkse filmpje hield), je kon jezelf filmen terwijl je muziek maakte, de 

liefde bedreef, schilderde, parfum opspoot. Bij je inschrijving koos je je dag van de 

week en daar hield je je aan. Je kreeg geen tweede kans, de ongelukkigen die het 

vergaten of uitstelden, werden onmiddellijk uitgesloten van het netwerk. Je kon 

jezelf filmen hoe je maar wilde, als je het maar deed. Dat was de enige voorwaarde: 

als ShowYou maar wekelijks een filmpje van je kreeg. 

 Het enige wat je hier als gebruiker voor nodig had, was een camera, zelfs 

eentje van slechte kwaliteit volstond. Webcams en mobiele telefoons met een 3G-

netwerk vormden de standaarduitrusting. Zo kon je direct van de gebruiker naar de 

server uploaden. Sommigen sloofden zich uit door professionele apparatuur aan te 

schaffen, waardoor ze toegang hadden tot meer special effects en diverse 

montagemogelijkheden. Het merendeel stelde zich met weinig tevreden. De beperkte 

middelen en het homemade-effect hadden een zekere charme. Het deed denken aan 

de lo-fi-trend aan het begin van de jaren negentig, bandjes die hun liedjes in 

badkamers of hotelkamers opnamen op sjofele 4-track-demo’s, tot vreugde van de 

platenbazen van het label Sub Pop. Daar moest ik steeds weer aan denken, aan mijn 

oude luisterherinneringen, mijn opstandige driften. Er zat vijftien jaar tussen deze 

verschillende manieren van doe-het-zelven. Voordat ik mijn eerste radio-cd-speler 

kon kopen, had een grote langharige neef van mijn moeders kant me als kind op 

cassettebandjes laten kennismaken met grunge. Vijftien jaar later aarzelde ik geen 

moment om mijn uitrusting uit te breiden met een camcorder met 35x optische zoom 

en 1000x digitale zoom, met een elektronische beeldstabilisator, automatische 

witbalans en de fenomenale scherpte van een miljoen pixels. 

Ik was me er wel van bewust dat ik tot een bevoorrechte groep behoorde. 

Gebruikers uit armere landen betaalden zich blauw aan hun ShowYou-account. Ze 

wisselden schamele mobiele telefoons uit, jatten webcams of smokkelden 

opgeknapte oude camera’s uit televisiestudio’s mee. Afgelopen voorjaar had de 

Franse pers deze merkwaardige zwendel onthuld. Elke dag plunderden jonge 

Indiërs, Tunesiërs en Brazilianen reclameborden van telecomaanbieders. Ze kwamen 

bijeen, splitsten op in bendes en wilden overleven op ShowYou. Ze deelden met 
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elkaar hun camera’s, dat waardevolle instrument dat diende ter overleving op het 

netwerk, als junkies hun injectienaalden. Om erbij te horen, om ervan te kunnen 

proeven. Maar dat kende een prijs. In sommige landen in het Midden-Oosten gingen 

jonge mensen door hun vroegtijdige roeping de gevangenis in alsof ze het klooster in 

gingen. Het was een levenskeuze, ze wisten wat ze over zich afriepen. Van links en 

van rechts werd er gesteigerd en geroepen om recht op vrije tijd. Je kon ShowYou de 

schuld van het ongunstige lot van deze slachtoffers in de schoenen schuiven, of je 

juist luidkeels beklagen over de dieven, of over de anarchie: de regering zou toch het 

laatste woord hebben. We konden dan wel een massabijeenkomst organiseren op het 

Place Trocadéro voor de bevrijding van Yassine Sabrat (achttien jaar), Fadela Arfaoui 

(eenentwintig jaar) en Soufiane Tahar (zestien jaar) – we wisten dat ze nooit meer uit 

de gevangenis zouden komen. 

Maar je hoefde geen zielenpoot te zijn: je kon ook ziek zijn, of fysiek niet in 

staat jezelf te filmen. De dreiging uitgesloten te worden drukte op alle gebruikers, 

welgesteld of straatarm. Regels waren regels. Als laatste redmiddel accepteerden de 

admins medische verklaringen, waarin stond dat je niet in staat was geweest je 

wekelijkse filmpje te produceren. Maar de ingewikkelde procedure kon degene die 

dacht aan zijn wekelijkse huiswerk te kunnen ontsnappen wel ontmoedigen. Het e-

mailadres waarnaar je deze verklaring moest sturen stond niet op de ‘Contact’-

pagina, maar was verstopt in een alinea over wettelijke bepalingen. ShowYou voerde 

als verdediging aan dat haar leden akkoord waren gegaan met de 

‘gebruiksvoorwaarden’, waarin het adres was opgenomen. Maar niemand las ooit de 

‘gebruiksvoorwaarden’, je zette simpelweg een vinkje voor ‘akkoord’. Bovendien kon 

het vooruitzicht zo’n scan van die verklaring te moeten maken sommigen ook nog 

tegenstaan, waardoor ze er om praktische redenen maar vanaf zagen. Niet iedereen 

beschikte thuis over een scanner, dus dan moest je het op je werk doen, maar als je 

door ziekte aan bed gekluisterd was, kon dat natuurlijk niet. En daarbij, wie bezat de 

moed om voor het doorbreken van het ritueel de prijs van de schaamte te betalen? 

Geruchten over je dood of een hiv-besmetting deden al snel de ronde. Als je jezelf 

niet filmde, had je waarschijnlijk een zeer goede reden om dat niet te doen. Dus deed 

je het maar, zelfs als je het bed moest houden, in het gips of onder de verdovende 
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middelen zat. Met plezier, en met een zekere opluchting dat je op het netwerk bleef. 

Er nog steeds bij hoorde. 

Een andere opvallende pagina op ShowYou was die met de evenementen, de 

‘events’ die eraan zaten te komen. Een pagina die vóór mij, maar zonder mijn 

medeweten mijn vrije tijd indeelde. Er vond een omkering van doel en middel plaats, 

de grenzen vervaagden: er verschenen achter elkaar steeds meer events op mijn 

pagina, sneller dan ze plaatsvonden. Het was fysiek onmogelijk drie evenementen 

per avond bij te wonen, en toch stond het daar zo, naar alle waarschijnlijkheid 

geïnitieerd door mensen die elkaar onderling kenden, en die uit de overvolle 

evenementenpagina al konden afleiden dat het onmogelijk was. Tijd en plaats deden 

er niet toe. Of het event echt bestond ook niet. Het ging er niet om dat je erbij was, 

dat je meedeed, lachte, anderen aan het lachen maakte, leefde en dronk. Het was 

simpelweg handig een event achter de hand te hebben. Op de ‘ja’-, ‘nee’- of 

‘misschien’-button te klikken. Dat was je performance. Je deed al mee. De 

evenementenpagina werd het evenement zelf. 

Voor één evenement zou ik tijdens het klussen en het samenstellen van mijn 

fotoalbum een uitzondering hebben gemaakt: namelijk de verjaardag van Charlotte, 

een meisje dat ik had leren kennen in mijn studentenjaren aan de Hogeschool voor 

Economie en Management. Charlotte studeerde Communicatie. Onze scholen lagen 

naast elkaar in de wijk République. Nadat ik mijn diploma had behaald, had ik via 

het netwerk contact gehouden met haar en twee van haar vriendinnen. Charlotte, 

Perrine en Laetitia – een beruchte kliek giechelende kapsels, een broeinest van 

emotionele problemen, meisjes van deze tijd – vertelden me hun melodramatische 

verhalen, verbaasden zich over mijn lethargie, dachten dat ik misschien homo was. 

Ik vond het leuk om te horen over hun leven en hoe ze overal tegenaan schopten. 

Voor geen goud zou ik ter plekke iets met ze proberen. Laat staan ze meenemen naar 

huis. Dat was mijn devies, de tolerantiedrempel. Zaterdagavondvermaak. 

Toen ze me op ShowYou geen verdere inlichtingen gaven, belde ik ze op en 

vroeg ik naar hun plannen. Charlotte had die avond een verjaardagspicknick 

georganiseerd in het Champ-de-Mars. Op mooie dagen ging iedereen picknicken in 

het Champ-de-Mars. Maar Charlotte overtrof iedereen, door er haar verjaardag te 
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vieren. Ik gunde haar het voordeel van de twijfel met haar poging tot originaliteit. 

Terwijl ik me zonder iemand te herkennen door de massa heen werkte, liep ik 

tweemaal op een ander groepje af voor ik Charlotte en de anderen had gevonden. 

Brave ultra-burgerlijke splintergroeperingen hielden er hun tweemaandelijkse 

bijeenkomst op het gazon van Champ-de-Mars. Ze droegen allemaal dezelfde 

overhemden en dezelfde modieuze sneakers, aan hun armen hingen dezelfde 

groupies, en het was tot op hun sigarettenpakjes, die ook allemaal hetzelfde waren, 

niet eenvoudig om te zeggen wie wel en wie niet bij hen hoorde. De 

lachuitbarstingen en de vergezochte grappen wezen erop dat we te maken hadden 

met rebellen van stand. Met de coolste of de meest overmoedige onder hen, die op 

een terrein van 20,5% van de door hun karakter voorgeschreven vrije tijd in opstand 

kwamen. De 20,5%-theorie heb ik geleerd van iemand die afrossingen observeerde, 

op school dan, en nooit vrienden had gemaakt. Hij beweerde dat burgers zich in 

20,5% van alle bestaansmogelijkheden uitleefden, niet meer en niet minder, maar wel 

vol enthousiasme. Geen reden om bakstenen kapot te slaan, een frietkeet omver te 

rijden of daadwerkelijk auto’s in brand te steken. Bovendien was ik van hun soort, 

net zo burgerlijk. Bestierf het van het lachen nog voor die 20,5%. Ik moest wel een 

apart geval zijn, of niet goed in elkaar zitten.  

‘Er is bier, witte wijn, rode wijn, frisdrank: Coca Cola, Gini, sinaasappelsap. 

Pak maar wat je wilt, help yourself.’ 

Een mollige jongen had zich tot mij gericht. Hij heette Fred, en een stel 

anderen, aan de overkant van die 20,5% waar gerebelleerd werd, riep lachend ‘Fred, 

Fred!’ Fred pakte een paar stukken gemarineerde kip uit een kubus van polyester en 

doopte ze in de TexMex-saus. Hij liet het bier over de rand van zijn glas lopen en zijn 

buik over zijn broekrand puilen. Hij werkte in de evenementenbranche en had er 

plezier in events te organiseren. Hij had het over politiek en over de onwijs lekkere 

smaak van een nieuwe kersenfrisdrank. Op weg naar de meisjes had ik wat pinda’s 

vertrapt op het gras. Ik passeerde er nog een paar in luchtige kleding, vergezeld door 

hun chaperonnes. De vriendinnen hadden me giechelend verwelkomd. Charlotte 

had een aankomst met fakkels op het Champ-de-Mars willen organiseren. Omdat dat 

niet was toegestaan, had ze kaarsjes aangestoken in kleine kandelaars aan de rand 
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van het picknickkleed. De was droop nu in het gras. Een paar mensen die zaten te 

discussiëren, hadden er poppetjes van geboetseerd, anderen hadden hem opzettelijk 

op hun schoenen laten druppelen. Nadat een brandje van chips-zakken op het 

nippertje was voorkomen, hadden we de kandelaars weggeborgen. Op dat moment 

verscheen er een enorme chocoladetaart met slagroom in mijn gezichtsveld, eveneens 

verlicht door kaarsjes, maar nu wat kleinere, precies twintig. We zetten ‘happy 

birthday’ in en ontkurkten de champagne. Charlotte had tranen in haar ogen. Ik 

applaudisseerde, meer vanwege de vlekkeloze aaneenschakeling van evenementen 

dan vanwege Charlottes twintigjarige leeftijd. Events. 

 

Ik was naar huis gegaan met metrolijn 6, ingestapt bij station La Motte-Piquet en 

uitgestapt bij Passy. In de Rue Bois-le-Vent liep ik naar nummer 49, waar ik woonde. 

Aan de overkant van de binnenplaats brandde er bij mijn oude dametje nog steeds 

licht. Ik zag haar verdiept in haar tijdschriften zitten, tegen haar kat praten, van de 

ene naar de andere kamer lopen en spullen verplaatsen. Haar geruststellende 

aanwezigheid bracht me tot bedaren. Om twaalf uur was het alweer zondag, en 

zondag was de dag van mijn wekelijkse filmpje. In weerwil van het hoofdevent van 

de avond, besloot ik mijn filmpje te wijden aan de huidige staat van mijn 

appartement. 

 ‘Op deze beelden zullen jullie zien dat alles nu op zijn plek staat, of zo goed 

als, en ik ben er behoorlijk trots op: vandaag heb ik een boekenplank boven mijn bed 

opgehangen, kijk maar. De probleempjes met de toiletleidingen moeten komende 

week wel opgelost zijn, en hopelijk zijn de vervelende geurtjes dan ook verleden tijd. 

Verder kunnen jullie de finishing touch van het geheel bewonderen.’ 

 Ik bewoog de camera zo dat je het goed kon zien. De geur van het nieuwe 

verdreef de muffe tabakswalm van mijn peettante die me bij aankomst naar de keel 

had gegrepen, voegde ik er als commentaar aan toe – aangezien ik dat niet op film 

kon vastleggen. De ongebruikte spullen geurden heerlijk, vrolijkten me op en 

maakten me gelukkig. De verduisterende gordijntjes waren opgerold, de aluminium 

prullenbak stond op zijn plek in de keuken (een late aankoop in de kleuren van de 

Sovjet-Unie, een rode prullenbak met hamer en sikkel erop), de geluidsinstallatie 
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stond naast de televisie, de zeep lag in zijn bakje. Ik verzond mijn filmpje meteen 

naar mijn ShowRoom-pagina. 

 Een paar mensen die op de verjaardag waren geweest, hadden al wat foto’s 

geüpload. Nieuwsgierig bekeek ik de kiekjes, net zo nieuw als mijn spullen, net zo 

fris van de lever als mijn filmpje. Het licht viel me meteen op. Ik had het feestje in een 

heel ander licht beleefd. Omdat het al donker was, hadden de kaarsen onze gezichten 

hoekig en in vlakken afgetekend, als Chinees schimmenspel; maar op het scherm 

waren platte ledematen en mollige huidkwabben te zien, realistischer dan op het 

moment zelf. Fotocamera’s waren tegenwoordig uitgerust met ogen die onze eigen 

mogelijkheden voorbijstreefden, zozeer dat ze onze eigen ogen soms zelfs 

corrigeerden. Die probeerden de technologie dus maar niet meer bij te benen. Het 

was moeilijk in te schatten wat de opzienbarende software van de nieuwste generatie 

achteraf allemaal met zich meebracht. De opgehaalde kleuren, zwart- en 

witweergaves, de felle miniaturen à la Warhol, hyperrealistische effecten: allerlei 

manieren om de wereld net iets extra’s te geven. Met behulp van een flitser en de 

fijnzinnige lichtmeter van die apparaten, kreeg je een goed beeld van de 

werkelijkheid van jonge jongens en meiden die elkaar die avond op het gazon van 

Champ-de-Mars hadden ontmoet. Vooral de meisjes sprongen eruit. Ze zagen er 

oogverblindend uit. Ik was betoverd door hun charmes en glimlachjes, het was de 

magie van hun aanwezigheid en afwezigheid ineen. Hun haren, hun luchtige 

kleding. Ik laafde me aan hun schoonheid op het scherm, met hun ontluikende 

sensualiteit. Waren ze echt met zovelen geweest en zo mooi? Had ik een gesprek met 

ze moeten aanknopen? Eigenlijk niet, want dan had ik ze vast nooit zo goed leren 

kennen, en ze zeker niet zo leuk gevonden. 

 Misschien sloeg mijn verbeelding op hol, in mijn bezetenheid van deze 

lichamen. Het fotoalbum als een exclusief eerbetoon aan de meisjes van die avond. Ik 

stond er zelf maar één keer op, op de achtergrond, vaag, voor het scherptediepte-

effect. In de geruisloze nacht nam mijn verlangen toe ze te beminnen, aan te raken, 

dicht bij ze te zijn. Ik wilde ze nu werkelijk graag leren kennen en met ze zoenen, die 

meisjes in gestreken, zijdeachtige, soms zelfs ritselende jurkjes. Ik zou ze allemaal 

ontvangen in het royale formaat van mijn grote springveermatras met lattenbodem. 
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Maar waarom had ik niet naar ze verlangd op het moment dat ik het dichtst bij was? 

Fred, de avond en die 20,5% waren mijn beeld van de hel op aarde geweest. Voor 

welk paradijs moest ik daar spijt van hebben? Het paradijs bevond zich daar, op het 

scherm. Ik geloofde mijn ogen niet. Mijn ogen hadden die meisjes trouwens helemaal 

niet gezien die avond. Ze hadden díe meisjes niet gezien. Ik klikte er in omgekeerde 

volgorde doorheen. Verder had ook niemand ze aangeraakt. Het was nooit de 

bedoeling geweest ze daadwerkelijk aan te raken, ik had ze amper gezien. In hun 

online fotoalbum kon je ze nog het beste bewonderen. 


