WINNETOU

Winnetou Degrande was noodgedwongen een navelstaarder. Hij zat al jaren in
een rolstoel en keek dus nillens willens recht in de buiken en navels van de ‘lopers’, zoals hij de tweebenigen noemde. Vaak zeilden de blikken van die lopers
zelf over hem heen. Dat hield twee mogelijkheden in.
1. Hij had net zo goed iets doods onder hun voeten kunnen zijn.
2. Ze probeerden luchtig om te gaan met zijn beperking en vooral niet naar
zijn wielen te kijken die zijn lamme benen vervingen.
Om hem van een dezer mogelijkheden te vergewissen, diende Winnetou Degrande zelf beaat zijn hoofd te heffen en hen ogenschijnlijk onderdanig aan te
kijken, als een hondje dat een koekje is beloofd als het eens op gaat zitten.
Aan de beperking van Winnetou was een ongelofelijk verhaal verbonden, niet
zozeer omwille van het verhaal dan wel omwille van zijn naam. Zijn naam was er
namelijk eerder dan zijn lot. Een pijl had Winnetou’s onderste ledematen definitief verlamd. Dat gebeurde toen hij elf jaar was. Elf jaar lang heette hij al Winnetou, Degrande. Nou, zo’n jongen met zo’n naam kon het in de jeugdjaren toch
niet aan pijl-en-boog ontbreken?
De daders die hem zijn naam hadden berokkend (de vrouwelijke en de mannelijke verwekker, die laatste een Karl-Mayfan) kochten hem voor zijn tiende verjaardag een set van boog-en-pijlen waarop een klant- en kindvriendelijk embleem prijkte. Winnetou en zijn maten werden bedreven in de speelgoedversie
van de schutterssport. Zo bedreven dat ze meer wensten. Dus begonnen ze
‘echte’ pijlen te snijden en te kerven in het gemeentepark. Zo’n echte pijl trof de
inmiddels elfjarige Winnetou Degrande vol in de rug. Na vele hopeloze maanden
in ziekenhuizen kreeg Winnetou dan maar wielen voorgeschreven. Van dan af
leidde hij een zittend bestaan.
Op twintigjarige leeftijd werd hij dartskampioen op de Paralympics in Seoel. Hij
mocht bij de koning op de koffie. Omdat precisie zijn vak leek te zijn, werd hij
ook gevraagd voor het nationale rolstoelbasketbalteam. Dat hield hij even in beraad. Hij hield niet van opspattend zweet en lijfgeuren in volle actie.
Winnetou Degrande had een grondige hekel aan het etaleren van tatoeages.
Niet aan tatoeages op zich. Hoewel. Sommige waren best wel te pruimen als een
soort van (hoeveelste inmiddels? tiende?) kunst. Maar het ongevraagde showen
van persoonlijke iconen op de huid van vooral armen, benen, ruggen en borsten
vond hij een inbreuk op de intimiteit zijn. Als je je op pakweg twintig centimeter
1

van zo’n blote heldhaftige bovenarm of beschilderde kuit bevond, was het net
alsof je verplicht werd deel te nemen aan een intimiteit die je zelf helemaal niet
wenste. Zo’n tatoeage hoestte je recht in je gezicht toe. Om nog maar te zwijgen
over de kijkvervuiling in de meeste gevallen: onbeduidende, niet ter zake doende
Japanse kronkels, afzichtelijke draken, belachelijk gevederde indianenkoppen en
in het ergste geval de vrouwennamen en de doorpijlde harten.
Dat en het gedwongen navelstaren waren Winnetou doornen in het oog. Hij
kreeg er een combinatie van voorgeschoteld op een dartstoernooi in Bournemouth: laaghangende bierbuiken en bovenarmse tatoeages.
‘Hoe komen die linksrijdende eilandbewoners toch aan die gigantische bovenarmen?’ vroeg hij zich herhaalde malen hardop af. ‘Vanwaar die grote vleesoppervlakken, waarop ze hun wansmakelijke gedrochten laten schilderen?’
‘Beer and biology hé,’ grinnikte Freek, een teamgenoot.
‘En jij bent ook niet van de smalste, na al die jaren karren,’ merkte Jill op, terwijl ze een gespierd gebaar maakte. Zij was de lopende mascotte van dartsvereniging Pickery Club, in de volksmond: de pik erin. De eigenaar van hun stamcafé heette namelijk Ivan Pickery. Hij had het af en toe met recht en reden over
‘mijn PC’, die hij sponsorde middels een tweedehands busje om gooitoernooien
mee af te dweilen. Zowel zijn café als het busje waren voorzien op lopers en
tweewieligen ofte navelstaarders. Van deze laatste categorie telde de Pickery
Club er vier; een mooi staaltje voorwaar van diversiteit en flexibiliteit, de intellectuele modewoorden van de laatste jaren.
Bournemouth beloofde een mooi driedaags uitje te worden. Door veel spaghetti
te eten, was ook de kas van de PC gespijsd. Jill had daarbovenop nog asjeblief
300 € gewonnen met een openbare partij strippoker, voor het goede doel. Er
kwam zelfs wat subsidiegeld van overheidswege – a posteriori natuurlijk, na het
indienen van een dossiertje – omdat het een schoolvoorbeeld betrof van gemixte sportbeoefening en internationalisering. De PC had daar door het vallen
en opstaan van alsmaar oude en weer verse regeringen en excellenties handig
gebruik van weten te maken.
Mastodonten van mannen en gevaartes van vrouwen namen aan het gooitoernooi deel. Alleen de Bulls uit Exeter telden ook een rolstoelgebruiker in hun
rangen, een eenarmige dan nog wel. Zelfs zittend leek hij nog de afmetingen
van een reus te hebben.
‘Dat is alvast één getatoeëerde arm minder,’ grinnikte Winnetou tegen Ivan.
‘Ja, maar wij bleekscheten vallen hier wel op door ons blanco velletje hé.’
‘Die Engelsen dragen permanent de oorlogskleuren.’
Winnetou keek strijdlustig om zich heen. In de Pickery Club werd hard op hem
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gerekend. Hij was immers sedert de Paralympics in Seoel hun kampioen. Na
urenlang getok van de pijltjes op de dartborden prijkte PC op de vijfde plaats.
Niet mis voor een ploegje van het vasteland, maar het kon beter. Jill wreef Winnetou’s rechterarm en die van de anderen in met een geheime mengeling
waarvan ze alleen de ingrediënten ossengal en brollèrt (een Hongaars plantenextract) prijsgaf.
Winnetou kreeg het echter stilaan op de heupen in dit bos van tatoeages op
blote basten. Bijna iedereen op dit eiland leek geprikt of geperforeerd. Zowel
vrouwen als mannen sjokten met heelder fresco’s op hun vel rond.
Op de derde en laatste dag struikelde zo’n vleselijk gevaarte bij het achteruitstappen over Winnetou en zijn tweewielige vehikel: een kolos met zo’n potsierlijke indiaan in zijn bovenarm gekerfd.
‘Bloody… !!’
‘Godverdomme… schildersezel!’ riep Winnetou kwaad. Het was even zoeken
naar de juiste bewoordingen. De Nederlandstalige omstanders barstten in lachen uit.
Schildersezel!?
Maar het Engelstalige gevaarte – dat langzaam uit zijn bedenkelijke positie
weer oprees; hij had even beduusd als een reuzenbaby op Winnetou’s schoot
gezeten – gaf geen blijken van goodwill. Hij vatte de schaterbui kennelijk als
een belediging op.
‘What did you say, wheelman?’
‘…‘
‘Eh?’
Er viel een geladen stilte. De oeros stond nu op drie meter afstand van Winnetou.
‘Come on, man… ‘ probeerde Freek in zijn beste Engels te sussen.
‘You watch your steps, sir,’ voegde Jill hem toe.
‘Fuckin’ wheels… Do we shoot sitting ducks here or what?’
Winnetou’s ogen veranderden in gevaarlijke spleetjes, zoals ze er de fractie
voor elke worp uitzagen. Hij kneep hard in zijn bundeltje pijltjes. Ze gloeiden in
zijn hand.
‘Bull’s eye!’ riep hij plotseling. Zijn hand rees en hij mikte met volle kracht zijn
drie pijltjes tegelijk in de bovenarm van de kerel.
‘Roos!’
De pijltjes boorden zich gezamenlijk in het ene oog op het zijprofiel van de foeilelijke indiaan.
‘Ten points for Belgium!’
Verbouwereerd keek het slachtoffer naar de pijltjes in zijn bovenarm;
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aanvankelijk vergat hij het uit te schreeuwen.
‘Bastard! Stupid Belgian bastard!!’
Toen waren alle rapen gaar. De eindfase van het dartstoernooi in Bournemouth
ontaardde in wat men iets later in de Engelse kranten de DARTS CLASH is gaan
noemen. Eén Vlaamse krant bracht het bericht op bladzijde twee, getiteld OP
JE VOGELPIK GETRAPT. De volgende dag namen alle andere kranten het bericht
over. Er werd duchtig met het woord ‘pik’ gejongleerd. Winnetou Degrande
prijkte plotseling op enkele voorpagina’s. De minister trok prompt de beloofde
subsidie in. De Pickery Club was geen voorbeeldig ambassadeur in het buitenland geweest, vond zij.
Gevraagd naar een reactie hierop, antwoordde Winnetou:
‘Van een pijlsnelle reflex gesproken.’
Hiermee (en met de hele zaak) scoorde hij bij de bevolking, die hem vijf dagen
lang als een Bekende Vlaming beschouwde.
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