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‘Sometimes reality is the strangest fantasy of all.’ 

(uit de film Blow-up van
Michelangelo Antonioni, 1966)
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Juli 1983

Ze hadden enkele dagen geleden afgesproken waar en wan-
neer ze het zouden doen. Op woensdagmiddag in het kamp 
in de tuin. Ze hadden houtblokken en opgestapelde takken 
die bestemd waren voor het aanmaken van de open haard 
bijeengebonden, er een versleten laken over gespannen en 
dat met wasknijpers vastgezet. Meer hadden ze niet nodig 
om ongestoord hun verbintenis te bezegelen. In gedachten 
zaten ze ergens op een open plek tussen twee roestrode rot-
sen in het Wilde Westen.

‘Niet in de pols’, had de bangste van de twee gezegd. ‘Dat 
bloedt zo hard.’

‘We hoeven niet diep te kerven’, zei de oudste wijselijk.
‘Het kan ook in onze vingertop of in de duim’, kaatste de 

kleine terug.
‘Oké, schijtluis. De duim dan. Een vingertop stelt niets 

voor. Ben jij Winnetou of niet?’
De kleine duwde zijn gekleurde haarband met indianen-

motieven omhoog, haalde kort zijn schouders op en rende 
naar binnen op zoek naar het geschikte gereedschap. 

‘Dit of dit?’ vroeg hij toen hij terugkwam in de tent met 
in zijn ene hand een klein keukenmes en in de andere een 
scheermesje. Hij hield ze omhoog.

Old Shatterhand wierp een keurende blik op de snijwa-
pens en wees vastberaden het keukenmesje aan. 
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‘We moeten het eerst ontsmetten. Heb je een aansteker 
of lucifers?’

De kleine draaide zich om, liep weer naar binnen en kwam 
na enkele seconden terug. De haarband was weer tot over 
zijn wenkbrauwen gezakt. 

‘Geen lucifers. Is deze goed?’ Hij stak een knalgele aan- 
steker op en gaf een draai aan het wieltje. De zachte zomer-
wind speelde met het vlammetje.

Ze gingen op hun knieën tegenover elkaar in de tent zit-
ten.

Old Shatterhand streek met zijn handen over zijn borst 
zijn beige scoutshemd wat gladder. Aan zijn linkerheup 
hing een plastic dolk in een hoes. Hij pakte het keuken-
mesje. Winnetou haalde met enkele vingers zijn golvende 
zwarte bles uit zijn ogen en duwde ze onder de haarband. 
Hij hield de aansteker met de vlam onder het mespunt. Dat 
kleurde zwart.

‘Oké, dat is genoeg’, zei Old Shatterhand. ‘We doen het 
nu. We mogen niet treuzelen. Straks komt je moeder thuis.’

Old Shatterhand pakte de duim van Winnetou en kerfde 
er een sneetje in. Er gleed een straaltje bloed uit. Toen deed 
hij hetzelfde in zijn eigen linkerduim, die direct begon te 
bloeden. Hij liet het mesje in het gras vallen.

Ze keken elkaar aan en duwden hun duimen stevig tegen 
elkaar op de plek van de wonden.

‘We moeten hard duwen zodat ons bloed zich kan ver-
mengen’, zei Old Shatterhand. ‘Voel je ’t?’

De kleine knikte en perste zijn lippen op elkaar.
Er woei een warme wind onder het witte laken en boven 

hun hoofden duwde de zon de wolken weg. Haar geel-
oranje licht spreidde zich over de tent en legde een vurige 
gloed in hun ogen. Alsof de natuur getuige wilde zijn en 
haar blessing uitsprak.
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‘Nu zijn we voor altijd met elkaar verbonden’, zei Old 
Shatterhand. ‘Sluit je ogen en tel tot drie.’

Zo zaten ze daar, op knikkende knieën tegenover elkaar, 
met trillende wimpers en het zweet op de lippen.

Old Shatterhand pakte de andere hand van Winnetou en 
legde die over hun duimen. Hij omsloot hun handen met 
zijn rechterhand en kneep erin.

‘Vanaf nu zijn we bloedbroeders. Voor altijd. We laten 
elkaar nooit in de steek. En nu moet jij het zeggen.’

‘Bloedbroeders. Voor altijd. We laten elkaar nooit in de 
steek.’
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Gent – Zondag 12 juli 2015

1

Lei Christiaens liep voorovergebogen de apotheek uit en 
zette de kraag van zijn jasje op om te beletten dat de regen 
in zijn nek sijpelde. Hij repte zich naar de auto die wat ver- 
derop in een doodlopende straat stond, stapte in en trok  
het portier met een ruk dicht. Hij legde het doosje op de  
passagiersstoel en liet de rugleuning van zijn stoel achter-
uitzakken. Het zitgedeelte schoof hij naar achteren zodat 
hij meer beenruimte kreeg. Hij deed de rits van zijn broek 
open en trok zijn slip omlaag. Hij tilde zijn bekken op en 
klikte het leeslampje aan om beter te kunnen zien. 

Hij opende het doosje, nam de gebruiksaanwijzing er- 
uit en maakte er een prop van. Hij wist allang hoe het moest. 
Hij pakte de ampul uit het doosje en zoog de juiste dosering 
in de injectiespuit, tikte er met zijn wijsvinger tegen en ving 
de eerste druppel op met zijn zakdoek. Daarna leunde hij 
zo ver mogelijk naar achteren, strekte zijn benen, duwde af 
met zijn tenen tegen de voetruimte en drukte zijn rug in 
de rugleuning. Heel zijn lichaam werd warm en het zweet 
brak hem uit. 

Hij kneep zijn lippen op elkaar, pakte zijn penis zo dicht 
mogelijk bij de buikwand vast tussen duim en wijsvinger 
en duwde de injectienaald door de huid in het zwellichaam. 
Hij kon niet goed zien wat hij deed door het flutlampje dat 
slechts een zwak, gelig licht verspreidde. De regen kletterde 
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als spijkers op de voorruit en op het dak. Er vormde zich 
condens op de binnenkant van de ramen. Lei beet op zijn 
tanden, hield zijn adem in en in één keer spoot hij de oplos-
sing erin. Hij gooide zijn hoofd achterover en drukte het in 
de hoofdsteun. Voor zijn ogen werd alles troebel, tussen 
zijn benen alles stijf. 

Hij moest terug.
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