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Tanguy stopte nog snel een chocolaatje in zijn mond. Hij veerde van de bank op en stapte op 
zijn kousen naar de voordeur waar zonet Jonathan had aangebeld. Tanguy wist dat het Jonathan 
was aan de andere kant van de deur omdat hij hem had uitgenodigd. Toen hij de voordeur 
opende, was het dan ook geen verrassing dat die laatste er stond. Het was al zo laat op de 
avond dat de zon plaats had geruimd voor het geluid van krekels.  
Tanguy gebaarde dat Jonathan binnen moest komen en wees verontschuldigend naar zijn volle 
mond als de reden waarom hij niet sprak. Jonathan gehoorzaamde, hij voelde zich wat 
ongemakkelijk maar probeerde dat te verdoezelen.  
'Ah, Tanguy,' zei hij overdreven opgewekt.  
Tanguy slikte zijn chocolaatje weg en zei: 'Ja ja, doe je schoenen uit voor je de living 
binnenstapt, wil je. Lilianne heeft vandaag nog gepoetst.'  
'Ah-ah ja, oké,' zei Jonathan en hij hoopte dat hij geen zweetvoeten had. Hij had Tanguy altijd al 
een rare snuiter gevonden maar hij had er nooit echt de vinger op kunnen leggen wat hem 
precies zo tegenstak aan die kerel. Het was misschien wel de optelsom van kleine dingen zoals 
hoe hij daarnet de deur opende zonder hallo te zeggen en niet eens de moeite nam om 
elementaire beleefdheid te veinzen door te vragen hoe het ging om daarna dan op dat toontje 
van hem te eisen dat Jonathan zijn schoenen uitdeed. Hij snapte niet wat een vrouw als Lilianne 
in een bruutzak als Tanguy had gezien. Hij werkte nu al een jaar samen met Lilianne in de 
bibliotheek op het Hendrik Heymanplein. En deed dus ook al een jaar zijn best om Tanguy te 
ontwijken, een gevoel waarvan hij zeker was dat het wederzijds was. Het was zowat het enige 
waar ze op gelijke golflengte zaten: dat ze elkaar niet mochten. 
En vanavond, plots, had Tanguy hem dan gebeld en gezegd dat hij zo snel mogelijk moest 
komen. Hij had gebeld met de telefoon van Lilianne en op zijn typische wijze niet vermeld wat 
de reden was van zijn verzoek, dat verzoek niet eens verpakt als een verzoek maar als een 
gebod en ingehaakt nog voor Jonathan iets had kunnen zeggen. Ondanks het late uur en gebrek 
aan uitleg was hij toch gekomen. Voor Lilianne. Ze zou hem eens nodig kunnen gehad hebben. 
Niet voor die verwerpelijke Tanguy. Die kon een eind gaan verrekken. Het was voor Lilianne dat 
hij die rotvent verdroeg. Hopelijk niet voor lang meer.  
 
'Ga zitten,' zei Tanguy op zijn gebruikelijke onvriendelijke manier in 
, 'chocolaatje? Ze zijn om een moord voor te begaan.'  
'Nee, bedankt,' zei Jonathan en hij nam plaats in de fauteuil die het verst weg stond van de bank 
waar Tanguy op zat.  
'Jammer,' zei Tanguy en hij pakte er nog eentje voor zichzelf. De doos was al halfleeg. Jonathan 
vroeg zich af waar Lilianne was. 
'Lilianne ligt boven in bed,' zei Tanguy en Jonathan voelde zich betrapt. Hij keek Tanguy 
ongemakkelijk aan.  
‘ Ze heeft wat te veel van deze gegeten,' ging Tanguy verder en hij tikte op het doosje met 
chocolaatjes. Jonathan knikte met een geforceerde glimlach en schraapte zijn keel. Hij 
verschoof zenuwachtig in de fauteuil.  
'Ze zijn van Guylian,' ging Tanguy ongevraagd en ongestoord verder, 'wist je dat die beroemde 
zeevruchten in chocolade hier in Sint-Niklaas hun oorsprong vonden? Getrouwd koppel, man en 
vrouw. Hij was patissier, zij bedacht en maakte de vormpjes die zo beroemd zouden worden.'  
De ademhaling van Jonathan was heel onrustig, zijn hart ging gejaagd te keer. Wat wou die 
Tanguy van hem? Hij kreeg er de stuipen van op het lijf, hij was zo rustig dat hij nog gekker 
deed dan anders. 



 
'Toe, Jonathan, neem er eentje.' Tanguy stak uitnodigend de doos uit. Jonathan bedankte.  
‘Zonde,’ zei Tanguy. Hij zette de doos weer neer en bekeek Jonathan stilzwijgend. Die laatste 
deed zijn uiterste best om geen oogcontact te maken. Tanguy kon een monkellachje niet 
onderdrukken. Hij had die Jonathan altijd al maar een oelewapper gevonden. Zijn grote mond 
die diende ter compensatie van zijn kleine gestalte. Altijd maar de aandacht naar zich toe willen 
trekken in de bibliotheek waar hij werkte samen met Lilianne. En zij viel er nog voor ook. Hij 
had nooit gesnapt hoe zij bevriend had kunnen worden met zo’n blaaskaak. Hij voelde zich toch 
zo goed omdat hij toevallig eens een boek had gelezen. Tanguy klemde zijn kaken op elkaar.  
 
‘Tanguy …’ zei Jonathan, ‘het is niet dat het niet gezellig is maar waarom moest ik nu komen? Ik 
neem aan dat er een reden is dat je speciaal belde op dit uur. Ik bedoel …’ 
‘Dat heb jij goed gezien, Jonathan,’ zei Tanguy, ‘jij bent allesbehalve een uil, he.’ Jonathan wist 
niet of Tanguy dat laatste nu meende of niet.  
‘Zal ik jou eens vertellen wat ik vandaag allemaal gedaan heb, Jonathan,’ zei Tanguy. Jonathan 
voelde zich alsmaar onzekerder worden. 
‘Tanguy,’ zei hij, ‘ik weet niet wat je …’ 
‘Het heeft er nochtans alles mee te maken waarom jij hier bent, dat verzeker ik je.’  
‘Zeg het dan maar, Tanguy.’ 
‘Jij denkt natuurlijk dat ik nu ga zeggen dat ik deze ochtend naar mijn werk in de fabriek vertrok 
en daar mijn werkdag doorbracht om daarna weer naar huis toe te gaan, naar mijn lieve vrouw.’  
Er was iets grondig mis met de manier waarop Tanguy sprak over zijn lieve vrouw, vond 
Jonathan. Hij moest misschien eens een kijkje nemen bij Lilianne. Zeker maken dat alles oké 
was met haar.  
‘Jonathan?’ 
‘Ja, Tanguy?’ 
‘Kan je stoppen met dagdromen en mij antwoorden.’ Weer een vraag die geen vraag was van 
Tanguy. 
‘Op wat moet ik dan antwoorden?’ vroeg Jonathan. 
‘Of je dacht dat ik gaan werken was, ja of nee,’ zei Tanguy nu iets minder beheerst dan hij al de 
hele tijd was geweest.  
‘Euhm, ja,’ zei Jonathan, ‘maar moeten we eens niet een kijkje gaan nemen bij Lilianne? 
Misschien heeft ze iets nodig.’ 
‘Zo meteen,’ zei Tanguy en hij stak wederom de doos met chocolaatjes uit. Met een zucht nam 
Jonathan er toch eentje, al was het maar om niet telkens één aangeboden te krijgen. Tanguy 
keek hem lang aan. Te lang. Had hij vergif in die chocolaatjes gedaan? Zou hij het weten van …  
Oh nee. 
‘Tanguy.’ 
‘Ja, Jonathan.’ 
‘Ik w-weet niet wat je …’ 
‘Zoals ik dus zei,’ negeerde Tanguy het gehakkel van Jonathan, ‘denk jij natuurlijk dat ik gaan 
werken ben vandaag. Dat dacht Lilianne ook. Het is niet zo.’ 
Tanguy wist het, daar was Jonathan nu van overtuigd.  
‘Ik heb stiekem een vrije dag genomen vandaag. Ik wou Lilianne namelijk verrassen. Dat 
verdiende ze wel, vond ik.’ 
Nee, hij kon de chocolaatjes niet vergiftigd hebben, hij kon er zelf niet van afblijven. Had hij 
Lilianne dan bont en blauw geslagen? Ging hij nu hetzelfde doen met Jonathan? Hem zijn 
verdiende loon geven? 



‘Dus trok ik deze voormiddag naar de supermarkt en kocht daar alle ingrediënten voor het 
lievelingsrecept van mijn vrouw: spaghetti carbonara.’ 
‘Tanguy …’ 
‘Zwijg,’ antwoordde die dreigend, ‘carbonara dus.’ 
Tanguy had hen betrapt, ergens gezien. Samen, vandaag. Ze hadden voorzichtiger moeten zijn. 
Jonathan merkte dat hij nog steeds kauwde op het chocolaatje van daarnet. Alle smaak was 
verdwenen. De spanning in zijn lichaam was echter zo opgehoopt dat hij zich er niet toe kon 
brengen het door te slikken.  
Tanguy bleef doorpraten: ‘toen ik op weg was naar de kassa, viel mijn oog op deze chocolaatjes 
en …’  
Jonathan was als een pijl uit een boog rechtgesprongen en verkocht Tanguy een dreun zo hard 
als hij kon. Hij zette het op een lopen naar de trap in de gang en riep op Lilianne maar die 
antwoordde niet. Nog voor hij een eerste voet op de trappen kon zetten, had Tanguy hem al 
ingehaald en bij de enkel gegrepen. Jonathan viel met een smak voorover. 
‘Mijn vrouw!!!’ riep hij. Hij zag er uit als een bezetene en sleurde Jonathan aan zijn beide enkels 
weer naar de living. Die wrong uit alle macht tegen maar was niet opgewassen tegen zijn 
tegenstander.  
‘Dacht je nu echt dat ik jullie niet had gezien?!’ brulde Tanguy. Waarom antwoordde Lilianne 
niet? Ze moest nu toch al wakker zijn van het lawaai.  
‘Op de parking van de supermarkt wat liggen vozen in die auto van jou!’ zei Tanguy, ‘Onder de 
middagpauze! Ik zag het! Ik heb het gezien! Ik weet het!’ 
‘Tanguy! Nee!’, smeekte Jonathan, ‘Ik zal het nooit meer doen! Je mag haar hebben! Maar doe 
mij niets!’ 
Tanguy trapte met zijn platte voet op de neus van Jonathan. Die brak.  
‘A-auw,’ huilde Jonathan. 
‘Wil je weten wat er met Lilianne gebeurd is, Jonathan?’ vroeg Tanguy met hervonden kalmte, ‘ik 
zal het je tonen.’ 
Hij nam een handvol resterende chocolaatjes en duwde die in de mond van Jonathan. Hij kneep 
zijn neus dicht en lag met zijn volle gewicht op Jonathan zodat die laatste zich niet kon 
verzetten. 
 
Buiten zou weldra het geluid van krekels plaats ruimen voor de eerste voorzichtige 
zonnestralen.  


