
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TOM HEREMANS IS JOURNALIST VAN DEZE KRANT, VADER VAN TWEE 
TIENERDOCHTERS EN EEN COMPLETE NITWIT ALS HET OVER VROUWEN GAAT. 
BEURTELINGS GEVEN HIJ EN AN OLAERTS HUN MENING OVER RELATIES, SEKS EN 
ANDERE DINGEN DES LEVENS.  

 

DANSEN TOT JE STRIJK GAAT 
 
Ik dans dus nooit. Dansen is voor drie categorieën van mensen: mensen die 
zichzelf interessanter vinden dan ze zijn, mensen die Afrikaanse pofbroeken 
dragen en dreadlocks hebben, en mensen die kunnen dansen. Ik behoor tot 
geen van die drie categorieën. Heel af en toe behoor ik tot de eerste: als ik 
zoveel gedronken heb dat ik mijn naam niet meer kan uitspreken en 
eigenlijk medische hulp nodig heb. Dat gebeurt niet zo vaak. Ik heb een erg 
eenvoudige naam, moet u weten. 
Op feestjes sta ik altijd aan de zijlijn, glas in de hand, meewarig te kijken 
naar de mensen op de dansvloer. Soms voer ik een gesprek met andere 
omstanders – ik zoek gelijkgestemde zielen, met dezelfde meewarige blik in 
de ogen – maar meestal staat de muziek te hard om een gesprek te kunnen 
voeren. Het zijn de ogenblikken waarop ik wens dat ik nog rookte, dan had 
ik tenminste een reden om even naar buiten te gaan. 
Oudejaarsavond 2017 beloofde meer van hetzelfde. Er was eerst een etentje 
bij buren, in het gezelschap van een kleine twintig mensen. Een kwartier 
voor middernacht, zo was het plan, zouden we gezamenlijk verkassen naar 
een danscafé in de buurt. Om daar af te tellen naar het nieuwe jaar en dan 
als gek te dansen, dat begrijpt u. 
Ik heb me eerst beleefd tegen die plannen verzet. ‘Kunnen we niet gewoon 
rond de eettafel blijven zitten leuteren tot in de vroege uurtjes?’ was mijn 
constructief voorstel. Mijn constructief voorstel haalde het niet, in de 
brainstorm over oudejaarsavond. 
Maar uiteindelijk toch. Het was zo gezellig rond de tafel dat iedereen de tijd 
uit het oog verloor. Om vijf voor twaalf riep iemand: ‘Maar het is vijf voor 
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twaalf!’, waardoor we verplicht waren af te tellen rond de eettafel. We 
zouden daarna wel verkassen naar het danscafé. Champagne! 
Wat zich meteen daarna afspeelde, is een beetje troebel in mijn geheugen, 
maar om half één had ik in mijn eentje het bankstel van de buren terzijde 
geschoven en hun vloerkleed opgerold, en stond ik mezelf interessanter te 
vinden dan ik ben op een geïmproviseerde dansvloer. Om half zes stond ik 
er nog te huppelen. Ik had geen medische hulp nodig en ik kon mijn naam 
nog uitspreken. Lag het dan aan de uitstekende muziekinstallatie van mijn 
buurman? Aan de geweldige muziekkeuze? Of vond ik geen gelijkgestemde 
zielen met meewarige blik in de ogen om een gesprek mee te voeren of in 
het geniep een sigaret bij te bietsen? 
Ik weet niet meer waarom ik mij die avond zo nodig belachelijk moest 
maken, maar ik zou het kunnen nagaan, want – en dat is het slechte nieuws 
– er bestaan beelden van. Dat geloof je toch niet: ik ben gefilmd terwijl ik 
mezelf interessanter stond te vinden dan ik ben, en de mensen die daarvoor 
verantwoordelijk zijn, beseffen niet eens dat ze een misdrijf hebben 
gepleegd. Ze stuurden die filmpjes kwistig rond naar iedereen die erbij was, 
dus ook naar mij, en erger, naar mijn vrouw. 
U kunt zich niet voorstellen wat ik al heb moeten doen om die filmpjes van 
Facebook te houden. Ik zou er nog drie paragrafen over kunnen uitweiden, 
maar het zal voor een andere keer zijn, ik heb nog een volle mand strijk 
staan en die bedden maken zichzelf niet op. 

 


