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Tom
de Leur

keek naar
'Koppen'

ZAPPEN MET TOM
Inslapen met de tv aan

3

Alles went, ook optv.
Vreselijke beelden van-
uit Syrië in het nieuws,
blote piemels in Het
spreekuur op VTM, de
moppen van Guy Mor-
tier in De slimste mens.
Wat niét went, zijn de
beelden van een Vlaam-
se man die onder een
deken in zijn zetel in-
slaapt en nooit meer
wakker zal worden. Die
beelden waren donder-
dag te zien in Koppen.
De 42-jarige Joris legde
thuis op tafel een enve-
lop klaar voor zijn zus,
een envelop voor de
dokter en een bos sleu-
tels voor de begrafenis-

ondernemer. 'Blijft er
hier nog iets over van
jou', vroeg de reporter.
Joris keek rond. 'Ja,
een tv. En een oude ra-
dio die nog goed is;
Mijn familie mag ko-
men kijken of ze hier
nog iets kunnen gebrui-
ken.'
Herinner u de reporta-
ge die Phara de Aguirre
maakte over Bart Ver-
beeck, de ongeneeslijk
zieke jongen van 23 die
voor de camera in slaap
werd gebracht. Ik heb
toen gehuild, vooral bij
de beelden van Bart die
afscheid nam van zijn
familieleden en ~rien-
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den. Bij Joris heb ik
niet geweend, maar zijn
verhaal blijft wel plak-
ken. Vijf jaar lang heeft
hij de beëindiging van
zijn leven voorbereid.
Joris legde uit dat hij
na een leven van gepest
worden, depressies,
stoornissen en pillen

niet meer verder kon.
'De tv was mijn beste
vriend toen ik een kind
was. Als ik had kunnen
kiezen, was ik liever
niet geboren geweest.'
In de reportage zag je
de dokter in de woon-
kamer van Joris, de tv
die bleef opstaan, Joris

die het drankje van de
dokter tot zich nam,
Joris die onder zijn de-
ken op de zetel ging lig-
gen, de dokter die vroeg
of hij wat dichter bij
Joris moest komen zit-
ten, Joris die zei 'als ik
nog maar tv kan zien'.
De dokter zei slaepuiel.
en de camera stopte.
Dan kreeg je de stem
van Joris: 'Geen familie.
rond mijn bed, nee. Ik
wil sterven zoals ik heb
geleefd: dat is eigenlijk
niet veel. Zo heb ik het
't liefst: dat er niks
meer is.' Chapeau voor
Joris, voor de dokter,
voor Koppen.


