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...in de

GLO!

RI!

A!

HiEPERDEPiEP !

HOERA!

Ik had je graag 50 kaarsjes
gegeven maar ja, ik ben een arme
student en kon me er maar
eentje permitteren.

Is dat een niet
subtiele hint om
je maandgeld te
verhogen?

Maar het
is wel een
grote!

Vergeet het!
Je kost me nu al
een fortuin.

Pappaa, JIJ wou
dat ik ook ging
studeren.

Jaja, maar jij
wilde dat dan
per sé in Rome
doen.

- 3 -

Laat ons zeggen dat
ik je zwakheden ken.
Hu-hum!

Dit is van Pieterjan
en mij, papa!

Ik ben benieuwd
naar waar ik
mag rijden....

Hey, ik heb ook
samengelegd voor
die citytrip, hoor!

Eh,
OEPS!

sophia! Nu heb je de
verrassing verklapt!
Meisjes,
‘t is oké.

.... dit is een
vliegticket...

Toe papa, het is tijd om het
verleden achter je te laten
Tijd voor de toekomst!

Ja, papa! En die
toekomst heeft
ITALIË in zijn
zicht!

Jullie
hebben
gelijk.

Cameriere,
ancora una
bottiglia,
prego !
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Oh help, hij
begint Italiaans
te praten, we
zijn nog niet
thuis!

HAHAHA!

Ti-Tuut!!
Ti-TUUUT!!

hey Ouwe! HBD!
50 jaar... Hoe voelt
dat nu? :-)
Gelukkige
verjaardag!

Ja, jong!
Kreun...

Hip Hip
Hoera!
Vieren!!

Ti-Tuut!!
Ti-TUUUT!!

Bi-Biip!
Bi-Biip!

Ah, dag Hilde…
Ja… dank u…

we blijven niet
jong, hé… tja…
Ik… ik moet nu
ophangen…
jij
ook.

Hurm... aw?

merda!

Kut goedkoop
kutpapier!

Mooi
cadeautje,
dikke kont!
echt waar!

Gelukkige
verjaardag, Dirk!

Bi-Biip!
Bi-Biip!

Nog vele jaren, van
Guido en Marleen.
Abraham! Waar is je
mosterdpot?

50 kussen voor de jarige
job! XXX
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Life begins at 50.
Enjoy it! 🎁🎁🎁🎁 -LC

Heb je
alles mee?
niks vergeten?

Goed om
te weten!

We hebben alles
goed geregeld
hoor!

Tickets… AirBnB…
airport shuttle…
check!

AVANTi al
PRESTO!

Rome, we
komen!

Ik moet toch één keer in levende lijve
die bezemkast dat jij een appartement
noemt gezien hebben.

Papa! Je overdrijft weeral.
Rome is duur, hoor! Al mijn
vrienden wonen zo... En ik heb
toch weinig ruimte nodig om
mijn ding te doen.
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Over dat ding gesproken…
hoe ver sta je al met je
eindproef?
Eh,... Kunnen
we het over
iets anders
hebben?

Zeg dan
meteen dat
ik lui ben...

Nee, ik vind dat dit nu
een perfect moment is.

Dat heb ik niet
gezegd.

Hier kan je niet
weglopen als ik
over je studies
wil praten.
Je hebt veel
talent, Sophia. Dat
weet je. Maar we
weten allebei ook dat
er iets scheelt met
je werkattitude.

Laat ons zeggen
dat de goddelijke
inspiratie nog moet
komen…

Je moet niet
wachten. Begin er
gewoon aan en je
zal zien dat die
inspiratie vanzelf
komt.

Da’s gemakkelijk gezegd.
Jij bent maar een
geschiedenisleraar.

En de geschiedenis leert ons dat zij die hard
werken altijd gemakkelijker aan de bak komen
dan zij die op hun lui gat blijven zitten en denken
dat hun alles vanzelf in de schoot geworpen
wordt.

Oké, ik heb m’n
zeg gedaan.

Het is zo fijn dat je
weer gaat vliegen, papa.
Echt waar!!
Jaja…

We kunnen nog
altijd rechtdoor.
10 uurtjes rijden
en we zijn zo
in Italië.

Papa! Jij!
Gaat!
Vliegen!
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Maak je niet zo dik,
cara mia. Het was maar
een grapje. Lol!

OMG! Een 50-jarige
die “lol” zegt. Wat
een afgang.

YEyyy!!!
sophia,
toch!

Gate A58,
dus... prettige
vlucht nog!

Ik hoop het
voor jullie.

Niks ergs... ik heb de
laatste tijd wat last van
darmkrampen... gewoon
stress om te vliegen...

Er gaat
hier wel een
apotheker
zijn, moet
ik...

Papa!

Hihihi!

Hurm!
sophia, wacht
es even...
Papa? Wat
scheelt
er?

Niet nodig. Ik heb
mijn pilletjes
mee in mijn
handbagage.

Kom, we
gaan naar
de gate.
Wil je niet kijken hoe
we opstijgen, papa?
Eh, dat hoeft niet,
hoor.
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morituri te
salutant…

Koop nu je
geluksamulet van de
Goddelijke Thraex!
Slechts 2 dEnarii !

Laat je
levensdraad
niet voortijdig
Doorknippen zoals
alle anderen die
de Onoverwinnelijke
Thraex bekampt
heeft!

Onoverwinnelijk
tegen de Murmillo!
Onoverwinnelijk
tegen de Retiarius!
Onoverwinnelijk
tegen de
Provocator!

Onoverwinnelijk tegen
de hoplomachus!

Laat de
onoverwinnelijke
Thraex aan jouw
zijde staan!
Slechts
2 denarii !

Koop nu uw
geluksamulet! Slechts
2 denariii !
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Hoi papa! Ik ben
je niet vergeten,
hoor. Waar ben
je nu?
Beetje toerist
aan het spelen aan
het Colloseum.
Nice! Ik weet
een ideaal plekje
in de buurt om te
gaan lunchen. Moet
ik je uitleggen hoe
je er naartoe
moet?

Ti-Tuut!
Ti-Tuut!!
Ti-Tuut!

Stuur me het
adres maar door.
Ik vind het wel
met de g.P.S.
OKAY!
Ik ben er
binnen een klein
kwartiertje!

32 minuten
later.

Dag papa!
TUU-TUUt!

Tot
vanavond?

Wie is
dat?

En hij
brengt jou
zomaar naar
hier?
Papa! Paolo heeft al een
vriendin en ik heb er nu
geen behoefte aan!
Laat mij
maar vrij zijn!

Dat geeft me nog
het meest grijs haar.
Je zus is…

Ja, ik weet het: Carita
heeft een verloofde,
Carita is de stabiele
zus… Carita is de
saaie zus!
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CIAO,
PAOLO!

Niemand waar je je
zorgen om moet maken.
Paolo woont gewoon in
hetzelfde gebouw.

Ja,
zomaar.

Trouwens, wat zit
daar in die zak?
Weer boeken? Of
andere zotte
kosten?

Andere zotte
kosten…

Papa! Je hoeft
je tegen mij niet
te verantwoorden,
hoor. Ik ben
mama niet.

Deze helm kon ik echt niet
laten staan. Het was alsof hij
tegen mij stond te roepen:
“pak mij mee! Pak mij
mee!”

Dat geeft niet,
cara mia.
Het is niet
omdat je mama en
ik gescheiden zijn,
dat haar naam nu
ineens taboe is.

Wat gebeurd is, is gebeurd.
Die klok kunnen we niet
terugdraaien. het leven
gaat verder.

Weet
je wel.

Ja,
ik snap
het.

Jaja…

Je hebt
gelijk,
papa!

Oeps! … Sorry
papa. Ik ben soms
zo’n domme flapuit!

Sophia? Wat
ga je d--

Hoe
bedo--
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Hallo!

Dat is mijn papa.
HIj heet Dirk en hij
is net jarig geweest.
hij is gescheiden En
ik heb zijn mobiel
nummer voor u hier
op geschreven.

Wat heb je
nu gedaan?
Ik val nog in
schaamte.

Mijn excuses…

Ik ben weg, pappielief.
De lessen beginnen
morgen weer en ik
moet mijn koffer
nog leegmaken.

buon
compleanno*,
Dirk.

Eh,.... grazie... eh, ik denk dat
ik nog een glas kan gebruiken.
Wilt u er ook één? Da’s het
minste wat ik kan doen.

glups!

eh… kinderen, hé.
Je valt er constant
mee in schaamte…

Mi chiamo Lucia.*

graag.

Dirk… maar
eh… dat wist
je dus al.
Nogmaals…
mi scusi.

*: Ik heet Lucia.

*: gelukkige verjaardag.

Mooie
helm.
Oh? grazie.
Dit kon ik
niet laten
liggen...
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U bent
geen
Italiaan,
hé?

nee. Woont
u hier in
Rome?

Signore e signori, Zo dadelijk gaan we
onze daling inzetten. Gelieve na te gaan
dat uw rugleuning rechtop staat...

Zorg ervoor dat uw veiligheidsgordel
goed is vastgemaakt en dat alle
handbagage veilig is opgeborgen.

shit!

Meneer, U moet terug
naar uw stoel gaan.

shit.

Ik moet echt
dringend-argh!

shit.

nng!

Meneer!!
Meneer!!
Meneer!!

Papa?

Papa! Je
bent terug
wakker.

Papa?
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Goed. Denk ik…

Hoe voel je
je, Dirk?

Wat is er nu
met je gebeurd?
We krijgen hier
geen enkele
informatie.

Toen we geland waren, stond er al
een ambulance te wachten die me
naar de spoed bracht.

Daar hebben ze een
echografie van mijn buik
laten doen… Alsof ik
zwanger was! Maar ze
vonden niks.

Dit is Carita, mijn
dochter, en Pieterjan,
Haar verloofde.

Enchanté. Ik heb de
resultaten van de echo en
het bloedonderzoek mee.
en?

Maar dat verklaart
toch niet dat hij
flauwvalt op een
vliegtuig?

Ik was maar eventjes buiten
westen. Die stewardess dacht dat
mijn appendix gesprongen was.

Nee. Inderdaad. Uw vader vertelde dat
hij al een tijdje ijzercapsules neemt.
Uit het bloedstaal vonden we dat zijn
rode bloedcellen inderdaad
te laag zijn.

- 14 -

BOnjour!

Daar is de
dokter.

De stewardess was in
ieder geval mis. Er is niks
mis met uw appendix. de
lever is wel een beetje
vervet. Hebt u misschien
wat teveel gedronken
de laatste tijd?

Die bloedarmoede samen met het drukverschil
tijdens het landen kunnen misschien wel die
tijdelijke black-out verklaren.

En die
krampen
dan?

We kunnen altijd nog een CT-scan doen
om verder onderzoek te verrichten…

maar
papa!

Kan dat,
dokter?

wel, Als meneer geen
klachten meer heeft...
Alles
oké!

Home,
sweet
home!

geen gemaar, Carita. Ik heb in Rome gewoon iets
verkeerds gegeten… en oké, ik héb daar ook
teveel wijn gedronken, mag het eens?

Nee! Geen verder
onderzoek!

Ik voel me
weer beter.
Ik wil naar
huis!

… en als hij belooft om snel
een afspraak te maken bij zijn
huisdokter voor een controle
van zijn bloed…

Ik blijf vandaag
en morgen bij papa
slapen. Voor de
zekerheid.

Ik zal je werk
wel verwittigen.
Hou jullie
goed!

Dat
zal hij
doen!

Dan kan ik hem wel
uit het ziekenhuis
ontslaan.

Da’s een
goeie gast.
Niet loslaten.

In ieder geval,
ik weet één ding
zeker.
wat?

Ik vlieg nooit meer.
Nooit van mijn leven!

Luci
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toevo

egen

Eigenlijk vind ik
het onverantwoord
dat ze jou zomaar
hebben laten gaan.

Zeg Bruno, ik voel niets meer. Geen
krampen, geen duizeligheid… en ik heb
elke dag jouw pillen gepakt.
en
toch...

Die bloedarmoede, de hevige pijn in
je buik, je leeftijd… ik vind het een
alarmteken. Ik ga je toch aanraden
om een coloscopie te laten doen.

Een
wat?

Ik ben recent naar een lezing geweest van
Dr. Luc Colemont. Ken je die? Komt geregeld
op het nieuws. Lees zijn foldertje eens.

Ik kom net uit het
ziekenhuis. Daar hebben
ze niets gevonden.
Omdat ze
er ook niet
naar gezocht
hebben.

Hij had het op het LEVENSbelang
om je op tijd te laten screenen
op darmkanker.

Jullie dokters zijn allemaal
hetzelfde: mensen de schrik
op het lijf jagen. Nee.
Ik doe het niet!

Inderdaad.

Kanker? Ga toch weg…
er zit geen kanker in
onze familie.

Hoe gaat het met
je dochters?

Dat doet er
niet toe…

Och… allebei nog geen
plannen om te trouwen of
om me een opa te maken.
En dat mag gerust nog
wat wachten… 50 is veel
te jong.

huh?

Wil jij je
kleinkinderen zien
opgroeien, Dirk?
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Sorry, dat was misschien wat
te kort door de bocht om je
aandacht te trekken.

Darmkanker hoeft niet dodelijk te
zijn. Het is een “ideale” ziekte om te
behandelen Als we er op tijd bij zijn.

Bij de apotheker kan je
tegenwoordig een zelftest kopen.

“Dompel de
steel in de
ontlasting...”
Merda.

Die is poepsimpel en kan bloed
opsporen dat je met het
blote oog niet kan zien.

Oké… oké.
Deal.

Doe die test en als ze negatief is,
trakteer ik je op een goeie fles.
Deal?

“... schroef
de dop erop
en schud...”

“... steek het
steeltje terug
in de buis...”
“... zes
druppels...”

en dat
moet je drie
dagen na mekaar
doen? Merda!

Slik.
Merda.

Al is het maar om van
je gezaag af te zijn.

“... en dan
10 minuten
wachten...”
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Ik had graag onze
weddenschap verloren,
dat weet je.

Dit hoeft nog niets te
betekenen. Die test heeft
aangetoond dat er wat
microscopisch bloed in je
stoelgang zat. Bloed dat
van poliepen in je darm kan
komen. Een kijkonderzoek zal
zekerheid geven. En Als er
poliepen zijn, zullen ze
die onmiddellijk
weghalen.

Dan ga je het
niet erg vinden
als ik die fles zelf
uitdrink, hé? Als
troostprijs...

Maar wat als het meer
dan poliepen zijn?
Dan valt daar ook nog
veel tegen te doen.
Zelfs in de verst
gevorderde fase.

Dat zal mijn
dochter wel
doen..

Tegenwoordig doen ze je even in slaap.
Je voelt er niks van en een paar uur
later kan je al terug naar huis.

Ze gaan dus een buis
in mijn gat steken…
Hoeveel pijn gaat dat
doen, Bruno? Eerlijk.

Het komt wel goed. Ik heb een afspraak in
het ziekenhuis voor je vastgelegd. Maar dan
moet je je wel voorbereiden.

Je mag alleen niet
op je eentje terug
naar huis na het
onderzoek. Zorg
ervoor dat iemand
je komt ophalen.

Hoe doe
je dat?
Wel, om te beginnen
moeten je darmen
volledig zuiver zijn…

... ah...
merda.

Nee, juist niet.
Géén merda.

huh?
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URi, ViNCiRi,
VERBERARi,
FERROQUE
NECARi !

Gladiatoren!
Met deze eed hebben
jullie je verbonden om
te sterven ter meerdere
glorie van jullie lanista*
en deze school!
Jullie zullen vechten
om te mogen leven.
Jullie zullen leven om
te mogen vechten!

Oké… oké.
Deal.

Wat was jouw
naam, tiro**?

Decius,
meester.

FOut!

Totdat je bloed gevloeid heeft in
de arena, ben je het niet waard om een
naam te hebben. Onthou dat goed!

Welkom in
de familie, tiro.
Moge de goden
je gebeden
verhoren.

Sta op.
De training
begint.

Ja,
meester.

*lanista: eigenaar van de gladiatorenschool.
**tiro: beginneling
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Hier zijn uw papieren.
Gaat u maar zitten.
De verpleegster zal
u komen halen.

Ik hoop alleen dat het
hier wat vooruitgaat.

Vandaag kom ik op controle om
te zien of mijn chemo de kanker
eindelijk kapot aan het maken is.

Papa! Niet
zo luid.

Maak je geen
zorgen, jongen.
Dat loopt hier
allemaal op
rolletjes,
hoor.

En jij? Is
het je eerste
coloscopie?

Ah? u bent al
vaker moeten
komen?

Amai nog niet!
mijn klantenkaart
hier is bijna vol!

Eh... ja... op aanraden
van mijn huisarts.

Je gaat dat
goed doen,
jongen.
Geloof me!

Ik had
ook zo’n test
gedaan en die was
positief...negatief...
eh... je weet wel.
Ah, dag Hubert!
Alles goed?
Dat moeten
jullie mij
vertellen, hé
schatteke.

Haha! Inderdaad!
Kom maar mee, je
kent de weg.

- 20 -

Waarschijnlijk zien
we mekaar niet meer
terug, hé jongen?
Succes!

Dat is lang geleden dat
iemand mij nog “jongen”
heeft genoemd.

Dat ziet er een poliep uit. Gelukkig nog
niet groot… ik ga even verder…

Nee.

NeeNeeNee.

Dit is niet goed!
Da’s een tumor.

Dat. Is. Niet.
Goed.

zo
groot!

Verwittig de
dagkliniek dat
ze extra werk
krijgen.

Ik wil nog een bijkomend
bloedonderzoek met tumormerkers.

Plan asap een
CT-scan van de buik.
Bel de radiologie.
Foto’s van hart,
longen.

Breng de patiënt eerst naar
de recovery. Ik zal straks
met hem praten.

we moeten
zo snel
mogelijk
weten of er
uitzaaiingen
zijn.

Dokter?
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Dat kan ik
nog niet met
100% zekerheid
zeggen.

is het
Kanker?

Dirk, We hebben
een gezwel
gevonden in je
dikke darm.

Voor die operatie zullen we nog bijkomende
onderzoeken moeten doen. Enkele dagen na de
operatie weten we of de lymfeklieren aangetast
zijn en of er uitzaaiingen zijn.

Eerst en vooral
moet dat gezwel
weggenomen
worden.

Stadiums? Hoeveel zijn
er dan? En in welk
stadium zit papa?

oh, Papa.

Na de operatie
zal ik je dossier
samen met mijn
collega’s bespreken
en Dan kunnen we
ook zeggen in welk
stadium het gezwel
zich bevindt.
bij stadium 1
gaat het om een
klein gezwel aan
de binnenzijde van
de darm.

Dat stadium zijn
we bij jou al
voorbij, vrees
ik, Dirk.
Bij stadium 2 is
de binnenste spierlaag
van de darmwand ook
aangetast. Maar in de
lymfeklieren zijn nog
geen kwaadaardige
cellen te vinden.

We spreken van
stadium 3 als bij
het weefselonderzoek na
de operatie blijkt dat er in
de lymfeklieren ook kwaadaardige cellen aanwezig zijn.
Maar dat kan ik op dit moment
onmogelijk zeggen of
dat bij jou het
geval is.

ik teken het
even... dan kan
ik het beter
uitleggen.
In stadium 4 gaan
die kwaadaardige cellen
zich ook verspreiden
naar andere organen.
Vaak naar de lever of
naar de longen.

Dat... is het
stadium dat we
absoluut moeten
proberen te
vermijden.
Maar om op je vraag
terug te komen: ja.
hou er ernstig rekening
mee dat het inderdaad
darmkanker is.

Hier in Rome is het
niet veel beter weer.
Maar dat is niet zo
belangrijk. Hoe voel je
je nu?

TOK. TOK.

En de diagnose?
...

Moe. Door de pijnstillers
slaap ik wel veel.

Binnen.

Rust is goed. Wanneer
mag je naar huis?
Ze zggen dat het een
vijftal dagen duurt eer
de resultaten van al
die onderzoeken na de
operatie binnen zijn.
Morgen of overmorgen
dus.

Je hebt
een slechte
pokerface,
dok.

Excuseer?

De chirurg laat zich excuseren; hij zit
vandaag in het buitenland en hij heeft
gevraagd of ik uw uitslag kon meedelen...

Dat hoeft niet.
Hier is goed.
Zet u, dokter.

Kunnen we
ergens praten?
Of wilt u liever
wachten tot uw
dochter erbij
kan zijn?

Ik zie
dat je slecht
nieuws meehebt,
correct?
De tumor is succesvol weggehaald en we
hebben geen stoma moeten aanbrengen.
Maar…

Maar ik vrees wel dat we kankercellen in je lymfeklieren gevonden
hebben. Die waren volgens mij
ook aangetast.

We stellen dan ook voor om
zo snel mogelijk met een
chemokuur te beginnen.

Merda...
Mag ik dan ineens
mijn klantenkaart
aanvragen?

Excuseer?

Inside
joke.

Het schooljaar zit er
dus voor mij
op?
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Aan u om te
beslissen of u
dat goed nieuws
of slecht nieuws
vindt.

Heh. Een jaar
is zo voorbij
gevlogen.

De chemo vraagt veel
van zijn lichaam...

Mama, ik ga
ophangen. Papa
begint wakker
te worden.

Hij moet niet meer zoveel overgeven maar
echt veel eten lukt nog niet, zegt hij…
Sophia? Die is terug
naar Rome. Papa wou
niet dat ze nog meer
schoolachterstand
zou oplopen.

Ja... De operatie
was Drie weken
geleden… De
eerste cyclus
is bijna achter
de rug.

Ja... Ik hou
je op de
hoogte.
Kus.

Bi-BiiP!
Bi-BiiP!
Bi-BiiP!
Wie is Lucia ?

a tar
di xx
Caris
s
im
hoop
a Dir
toch dat je k, ik
je
wat
bete vandaa
r voe
g
lt

Papa? Moet jij ons
niets vertellen?

HOu
nog moed
maa een lan. Het is
r we
g
et... e weg

Ah… dat is… eh…
lang verhaal kort:
het is de schuld Het is hier
van Sophia.
erg warm, vind
je niet? Ik ga
een luchtje
scheppen.

dat
onz binnen
elka e lippenkort
ar ko
t
men egen
un a
Luciabbraccio
.
!

Hmmr?
Carita?
Ik… ik denk
dat ik weer
verliefd ben.

Weet je, Sinds de scheiding, had ik gewoon geen zin meer
om met dat hele gedoe te opnieuw te beginnen. Trouwens,
wie zou er zich nu nog in een 50-jarige geschiedenisleraar
interesseren... zeker nu?

Echt waar?
Oh, dat zou ik
zo fijn voor je
vinden, papa.
Je verdient
dat.

Die Lucia,
kennelijk.
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En wij zijn er ook
nog altijd voor
je, hé papa!

Misschien is dit het goede
moment om het verhaal
achter de scheiding te
vertellen.

Ik heb altijd al
schrik gehad om
te vliegen. Altijd
al gehad.

Hilde… je mama heeft
dat altijd belachelijk
gevonden. Zij kon dat
niet snappen.

“We zouden net boarden toen ik een paniekaanval
kreeg en ik in mijn broek plaste. Ik wou dat ik
toen door de grond kon zakken van schaamte.”

Het spijt me nog
altijd dat jij en
Sophia daar zoveel
onder geleden
hebben.

Dat viel echt wel
mee hoor, papa.
Sophia en ik waren
geen kindjes
meer.

Ik heb die
vliegangst altijd
gecompenseerd
met alcohol. veel
alcohol.

Maar kennelijk
was dat toch nog
schaamtelijker
voor Hilde.

Maar toch... zij
was vroeger zo’n
goede student...
en sindsdien...

Ja, ik kan me die
geur nog voor de
geest halen, dat
vond ik als kind
niet zo leuk.

Mama had
nooit zo
tegen je
mogen
uitvaren.

met Sophia komt
het ook wel goed.
Ze heeft gewoon
wat meer tijd nodig
om haar doel te
vinden.

Maar die laatste
keer had zelfs dat
niet geholpen.

“Om eerlijk te zijn, liep het al een paar
jaar niet meer zo goed tussen ons. Ik
werkte hard en dronk te veel, zij had een
heel stresserende baan. Ooit moest het
ontploffen... en de rest weet je wel...”

Ik wil gewoon dat ze gelukkig is en dat
ze een goede man als Pieterjan vindt.
Sorry als dat ouderwets klinkt van
een oude man.
Papa, je
bent nog
niet oud!

Echt
niet.
Ik... ik ben zo bang, Carita.
Ik wil niet… nog niet… ik wil
jullie nog niet achterlaten…
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Niet huilen,
papa! Toe.
Niet huilen.

Weet je nog wat je ons vroeger altijd
vertelde als mama weer eens in het
buitenland was voor haar werk dat we
naar de helderste ster aan de hemel
moesten zoeken?

Kijk!
Het stopt met
regenen.

en we dan via
die ster mama
een slaapwel
zoen moesten
sturen?

Het was ook een beetje een
smoes om de telefoonkosten
laag te houden.
Oh!!
Papa!
daar is de
Poolster.

Grapje.

Dag mama!
Dag Sophia!
Een dikke kus
van papa en mij.
Slaap wel!
Schiet dan wel
op! Er komt
zeker nog
volk langs!

Hou dan een oogje
in het zeil!

Paolo! Daar
is de ideale
plek!
Wat? Je
bent gek!

En? Wat
denk je?
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Magnifico, Sophia!

Langs
hier! Snel,
Sophia!

La pula*!
Verberg je!

*: DE flikken.

OEF! Mijn hart bonkt in
mijn keel! Nooit gedacht
dat dit zo spannend
zou zijn.

Ze hebben
ons niet
gezien...

Mag ik es
voelen?
Daar is wel
niet mijn
keel, hé.

Oei, vergeef me.

Het is je
vergeven. Ik zal
je wat bijlessen
anatomie moeten
geven.

En is dat
duur?

Dat valt wel mee
hoor. Je mag ook in
natura betalen.
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HNG!!
Hou je
gladius hoog!
Sneller!
Harder.
Han!
AGH!!

Je meester heeft veel geld voor jullie betaald
zodat jullie ooit de kans krijgen om voor
hun ogen te mogen sterven.

Iedereen aan de
palus*! Ik wil 100.000
slagen horen voor
de zon op zijn
hoogste punt
staat!

Genoeg voor vandaag!
Naar het badhuis,
Zweetluizen!

*: houten trainingspaal
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Luister goed
naar dat geluid,
slappelingen!! Dat
is de goddelijke
stem van Rome!

Lanista, wat hebt u
voor ons mee?
salve,
domina.

Net afgeschraapt. Er
bestaat geen groter
afrodisiacum als vers
gladiatorenzweet.

Hmmm, alleen al door
eraan te ruiken doet het
warmer worden tussen
mijn dijen.

Ik weet wel
van welk
exemplaar
ik het zou
willen.

Oh,
decius!
Oh,
decius!

Lucilla! Laat
je echtgenoot
het niet horen!

Voor de juiste
prijs kan alles
geregeld worden,
nobele vrouwe.
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Niet echt. En met jou?

Dirk! Alles
goed jongen?

Bijna goed. Op een
paar details na, hé.

Maar ik ben je aan het
storen. Hou je goed!
Jij
ook.

Ik snap nog altijd niet goed
wat me aan het overkomen is.
Hoe bedoel je? Met de
kanker?
Nee met jou.
Waarom ben ik nu met
jou aan het praten?
Waaraan heb ik dat
verdiend?
Je zag er schattig uit als
je aan het blozen was
toen :-)
Goed dat je me nu niet ziet :(
je zou walgen van me.
Dirk! Zeg zo iets niet.
Het is toch waar!
Hier ben ik: een 50jarige
leraar met darmkanker.
En dan jij: een ravissante
Romeinse…
Nu doe je MIJ blozen,
carissimo :-)
Het maakt mij niet uit
hoe je er nu uit ziet of
wat er nu met je scheelt.
Ik zie je gewoon graag.
Dirk?

Mijn baxter
is leeg. Ik
kan
weer naar
huis. Spre
ken we
dan verder
af voor je
komst
naar België
?

Graag! Dan
doe ik hier
ook
nog wat ve
rder met de
was. Ik he
b niks mee
r om
aan te trek
ken.

Dat vind ik
geen bezw
aar
hoor.

Haha! Deu
gniet… da
ar
moet je no
g even op
wachten ho
or :)
Maak je m
aar geen
zo
chemo is
vuile praa rgen, door die ve
rd
t het enig
van mijn
ste wat er omde
seks driv
e :(
overblijft
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Arme Dirk!
Bacio!

Carissimo!

Zorg dat de wafel
er goed op staat!

Godverdomme!
Ik haat je,
stom lijf!!

Het geeft
niet, Dirk.
Echt niet.

Hij was een beer van een vent maar op
het einde was hij nog maar een schim van
de fiere man die hij vroeger was. Maar
zelfs tot op het einde bleef hij vechten
tegen zijn ziekte.

Ik kan dit niet meer aan,
Lucia. Elke dag word ik
misselijk wakker, mijn haar
valt uit… mijn eten smaakt
niet meer als vroeger.

Weet je wat hij me
vertelde op zijn
sterfbed? “Het leven
is een strijd waard,
Lucia. Zio Marco
geeft niet op.”
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Kom, we
gaan even
zitten.

Ik had vroeger een
oom. Zio Marco. Hij was
mijn lievelingsoom.
Ik zag hem zo
graag.

Zo’n twintig
jaar geleden
is hij gestorven
aan kanker.

Geef niet op, Dirk.
Ik ben er voor
je! Ik geef je
niet op.

Wist u het nog
niet? Hubert is
overleden.

Hey? Waar
is Hubert?

Na zijn laatste behandeling is er een grote
bloedklonter in zijn longen terechtgekomen
en daardoor heeft zijn hart het begeven.

Waar woonde hij?
Ik zou graag naar
zijn begrafenis
gaan.

Ik weet niet of ik
die informatie mag
geven, meneer.

Nee!

Nee.

Nee!
Ik wil niet
sterven!
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Wat?

Godverdomme!
Wat een schijtbroek
ben jij toch, Dirk!

Jij verdient het
niet om een
gladiator te
zijn!

Merda… en
dan ben je
ook nog es
een oetlul,
Dirk!

Maar met een beetje geluk
ben ik er volgend jaar niet
meer. Hmm, klinkt aanlokkelijk!

Pfffrt!

Zo Fout,
Dirk.
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Mijn verzekeringspolis zal
volgend jaar
nogal omhoog
gaan.

WOEHAHAHAHAHA!

Weer eentje achter
de rug! Tsk, Je blijft
bergaf gaan, Dirk!

draaaaiing!!

Hoi Papsie! Het is Sophia... eh... mag ik
een tijdje komen logeren?

Hallo?
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Ik heb het echt
geprobeerd, papa, maar
Studeren is niks voor mij.

Ik wil gaan werken. GEwoon wat geld
verdienen en dichter bij jou zijn.

Ik dacht dat je graag
in Rome was.
Nee, niet echt.

en is dat de
waarheid?

Ja.

De volledige
waarheid?

… Laat ons het zo zeggen: het is de
enige waarheid die je hoeft te weten…
Maakt niet uit, ik
ben blij dat je hier
bent. Wat de toekomst
brengt zal me nu even
worst wezen.

Zus? Wat
doe jij
hier?
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Carita! Goed nieuws.
Ik ben gestopt met
studeren!

Nou, als dat goed
nieuws is, dan hebben
wij groter nieuws.

En dat
is goed
nieuws?

Je bent
zwanger!

JA!

Nee! Pieterjan heeft me
ten huwelijk gevraagd!

wanneer precies gaan
jullie dan trouwen?

Oh help, hij
begint weer
Italiaans te
praten.

IIIII!
Trouwfeest!!

Oh, maar dan
moet ik wel naar
de kapper.

Pieterjan had voorgesteld om het
de dag na je laatste behandeling te
doen. Dan hebben we twee dingen
om te vieren.

Pas op hee maat. Ik kan
mijn testament nog
altijd wijzigen!
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Veel moet er
niet geknipt
worden, hoor
papa.

Jij nagel aan
mijn doodskist,
jij!

Dat moeten we
nu al vieren!
Cameriere,
ancora una
bottiglia,
presto !

Vergeef me,
Dirk!!!

Kom hier, da’k je
vastpak, zoon.

Hallo? Bruno? Wacht, de muziek
staat hier heel hard. Ik ga effe
in m’n auto zitten, dan kan
ik je beter verstaan.

sorry dat ik je zo bel maar ik
heb wachtdienst. ik had je beloofd het
resultaat van de MRI-scan te laten
weten. Er is twijfel over enkele
vlekjes op de lever.

Het zou kunnen dat de chemo
onvoldoende resultaat heeft
gehad en dat er uitzaaiingen
naar de lever zijn.

dus…

Stadium
vier, dus.

Ik had gehoopt
je beter nieuws te
kunnen brengen op
deze dag... en niet
alleen als dokter.
Het spijt me, Dirk.

Dat kan ik nu nog
niet zeggen. Morgen
wordt je dossier
door het hele team
besproken.

dus…
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RrAAAAAAAAAAAAAAhh!!!

pa,
sive
Liefste pa ed voor 1 all inclu
is go
n
o
b
e stad,
t
e
z
ie
e
r
D
o
v
a
f
ar je
dag!
citytrip na Gelukkige verjaar
ROMA!!
Sophia

n
a
j
r
e
t
e
i
P
Carita

Lucia...
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Cari

Hey, maat.
Heb je een
vuurtje?

ta

Papa
Bel m? Waar b
en je
Of S e.
?
ophia
.

maa
Cara k je gee
n zo
Mia.
rge

n,
Het
spijt
abru
me
Maa pt vertro dat ik z
r ik
moe kken beo
t dit
n
nu d .
oen.
Ik be
l je s
nel.

Belo

alles

ofd.

is OK

Je hebt gelijk.
Roken is
ongezond.
Geef dan
maar je geld!
en je telefoon!
SNEL!!
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Sorry, ik
rook nie--

Heb je me niet gehoord?
JE GELD EN JE TELEFOON
OF IK KNAL JE NEER!

poto! Shut up! Je
maakt de truckers
wakker!

Avé...
morituri te
salutant...

You want to die, old man?
You want to die?

Heb jij ooit de film
Gladiator gezien?
Met Russell Crowe?

Historisch gezien klopt daar weinig van.
Pure Hollywood-sensatie. Zeker de
gladiatorengevechten.

... Wat?

Als een gladiator
verslagen was, werd
van hem verwacht dat
hij zijn lot moedig
en eervol aanvaardde.
Dat noemden ze de
iugulatio.

Hij stak zijn vingers omhoog om
te tonen dat hij zich overgeeft
en bereid was de dood te
aanvaarden.

Ik ben
verslagen,
kerel. Ik
voel het.

Morgen belt
mijn dokter me
op deze gsm om
me te vertellen
hoe lang ik nog
te leven heb.
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Maar misschien wil
jij het nu voor mij
doen stoppen?
Wat denk
je?

Ik zak door mijn
knieën en maak me
klaar om het ijzer
te ontvangen.

Laat je
me Sterven als
een gladiator?

Wil jij de
gladius*
door mijn
keel rammen?

Niet doen!!
Het is de
moeite niet
waard!

You crazy
old man! Crazy!

Wat een
stommeling!

UGH!!

Ik... moet
verder...

Wat dacht je
te doen, tiro!
Probeer je een
held te zijn?

*: Romeins legerzwaard
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Signore,
alles oké?

Bestemming
bereikt.

Lucia. Doe je open?
alsjeblieft.

Dirk!

Ik wil het Colosseum
nog één keer zien,
Lucia... maar ik ben
een beetje moe. Ga
je met mie mee?

Dirk?
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Vandaag is
de dag van mijn
gevecht. Kom
je kijken?

Het zijn spelen ter ere
van de senaat. Het zou
dan ook niet wijs zijn
als een senatorsvrouw
niet aanwezig is.

Ik ben niet
verdrietig. Ik ben
hoopvol, Decius.

Wees niet
verdrietig,
lucilla.

Het is aan jou,
Tiro! Breng eer
voor de familie.

Want Het leven
is een strijd
waard.
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Een gladiator is niet bang voor
de dood. Elke dag die we leven is
een strijd overwonnen.

Hoopvol opdat
je strijdt
zonder angst.

Ungh!

han!!

Hoc
Habet!*

Zie, Lucilla!
Hoe meer je tegen De
onoverwinnelijke Thraex
vecht, hoe groter
hij wordt!

AAH!!
*: “Hij is geraakt”

DIRK!

OempF!!
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Het gaat wel. Alleen
een beetje duizelig
van die klap.
Ik laat
je even op
je zelf.

Staak de
strijd!

Ti-tuut!
ti-tuut!!
Ti-tuut!

Met
Decius.
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Dirk? Bruno hier.
Waar ben je?

Wat?

Van geen
belang.
geef me
het verdict.

In het
Amfitheater
van Flavius.

Ik heb het definitief resultaat binnen van
je laatste MRI-scan. Op het protocol
staat dat de multipele focale letsels in
de lever geen abnormaal T1-gewogen en
T2-gewogen patroon hebben.

In mensentaal,
Bruno, zodat een
Plebejer* het ook
begrijpt.

Bedankt
doc’.

*: gewone Romeinse burger.
**: Sla dood!
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Sorry...
ER zijn geen
uitzaaiingen te
vinden, DIrk!

Oh,
carissimo!
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We zijn nu 3 jaar later. Ik heb net mijn
jaarlijkse follow-uponderzoek achter de
rug en ik mag met plezier zeggen dat
er niets afwijkend gevonden is!

Is dit nu het einde van
het verhaal? Nee. Want dit
verhaal eindigt niet.

En omdat toeval niet bestaat, werd ik op dezelfde
dag van mijn onderzoek voor de eerste keer opa
van een flinke kleinzoon. Ik had zelfs de tijd
niet meer om me te verkleden.

Ik heb geluk gehad. Ik heb
aan dit hele avontuur een
prachtig kleinkind en een
fantastische vrouw
overgehouden.

Maar ik wens niemand dat “geluk” toe.
Het hoeft zo niet te lopen. Darmkanker
kan je bestrijden en genezen Als je er
op tijd bij bent. Dan zal preventief
niet moeten eindigen in palliatief.

Daarom ben ik met graagte ingegaan op
de uitnodiging om mijn verhaal aan jullie
te komen vertellen en ik hoop dat mijn
kennis een paar levens zal redden.
ik Dank u
voor uw
aandacht.

www.stopdarmkanker.be
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Dossier
the Making off

Personages
Je verhaal staat of valt met je
personages, je karakters. Het maakt
niet uit of ze nu hyperrealistisch of
karikaturaal getekend zijn; als de lezer
niet “gelooft” in je personages, valt je
verhaal in duigen. Zeker in een verhaal
als het deze, moeten je hoofdrollen
van vlees en bloed zijn.
Je personages zijn de hoofdrolspelers
in je “film”, dus een zorgvuldige
“casting” is zeer belangrijk. Ik baseer
mijn personages vaak op bestaande
mensen. Vrienden, collega’s, acteurs,...
het maakt dat ik mijn research kan
doen: hoe ze zich kleden, hoe ze hun
haar dragen, wat voor juwelen ze
dragen,... het zijn allemaal details die
het verschil maken.
Ook de naam van je personage moet
kloppen. zoals je kan zien.
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Pagina opbouw
Na het lezen van het scenario maak
ik een kleine schets (1) waar ik de
pagina visualiseer. Daarna schets ik
elk prentje (2) apart en groter uit. Zo
heb ik meer ruimte om houdingen
en expressies uit te proberen.
Ik scan alles in en monteer de
potloodschetsen tot één geheel (3).
Er wordt ook ruimte gelaten voor
de tekstballonnen. Dit wordt in het
groot op tekenpapier geprint waarop
ik alles in inkt zet (4). Waarna het de
beurt is voor Mariachristina om de
pagina digitaal in te kleuren (5). Als
laatste fase worden dan de teksten
in de teksballonnetjes gezet.
En dan begint alles weer van voor af
aan voor de volgende pagina...

2

1

3

4

5
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het coveront werp
		
Men zegt wel eens: “Don’t judge
a book by its cover” maar de
boekomslag is onherroepelijk
de eerste kennismaking met
je verhaal. Hij moet dan ook
opvallen tussen de tientallen
andere boeken en strips. Hij
moet uitnodigen maar ook niet
teveel van het verhaal verraden.
Niet zo simpel! Er gaan dus vaak
vele schetsen en ontwerpen aan
vooraf eer je tevreden bent over
wat je voor ogen had.
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