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JAN-BART DE MUELENAERE
is een comedian in hart en nieren. Naast zijn stand-upoptredens,
is hij vooral actief achter de schermen van bekende, Belgische tvprogramma’s. Als freelancer levert hij bijdrages aan onder andere
‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ‘Tegen de Sterren Op’.

De vloek van Jodie Holmes
Mijn dochter blijft voor beroering zorgen ten
huize De Muelenaere. Ze is nog steeds een grote fan
van games. Of ten minste van kijken naar games
terwijl vader speelt. Haar boterham kan niet snel
genoeg op zijn, om daarna haar laatste uurtje voor
bedtijd te spenderen met vaderlief. Helaas genoeg
voor mij wederom met de nodige gevolgen van dien.
Ze had al een net iets uitgebreider taalgebruik binnen het minder katholieke woordenregister dan de
rest van haar klas, maar sinds kort kent ze er ook
de nodige gebaren bij. Het was nochtans niet eens
de bedoeling om die specifieke connotatie aan dat
handgebaar te linken. Het is voor mij gewoon niet
zo gemakkelijk om zomaar de controller neer te leggen. Zeker midden in een spannend spel wanneer ik
elk moment een horde vijanden of een Quick Time
Event verwacht. Als ik dan aan mijn dochter — die
vol fascinatie en onschuldige verwondering naar
het scherm kijkt — vraag om eventjes een andere
richting uit te kijken, dan kan ik geen gebruik maken
van mijn wijsvinger om te wijzen. Nee, die ligt mooi
bovenop de DualShock om met gepaste snelheid en
ongelooflijke precisie uit te halen. Een teken geven
met het hoofd haalt evenmin iets uit, behalve dan
dat ik de vraag krijg of papa pijn heeft aan zijn
hoofdje. Nee, de enige oplossing die op zo’n moment spontaan in mij opkomt, is wijzen met mijn
middelvinger. De controller heb ik dan nog steeds
in mijn hand, maar met een gestrekte middelvinger
kan ik dan naar mijn dochter wijzen.
Het was waarschijnlijk ook veel
minder erg geweest, was ik niet
Beyond: Two Souls, maar een andere
game aan het spelen geweest. Meer
specifiek tijdens de naaktscène van
Ellen Page a.k.a. Jodie Holmes in de
douche. Een hoofdstuk uit de game
waar ik al uren, dagen, nee, wéken
naartoe aan het leven was, maar ik net
nu toevallig moest beleven terwijl mijn
dochter naast me zat. Dat was ook
de reden waarom ik haar aanmaande
om weg te kijken. Ze is misschien op
die jonge leeftijd wel immuun voor
dergelijk naakt, maar ik wilde geen

risico’s nemen. Voor je het weet, zit ze tegen haar
moeder te vertellen over de blote mevrouwen waar
papa stiekem naar kijkt. Probeer het dan maar eens
uitgelegd te krijgen.

Fuck...
Nu, het was misschien nog veel minder erg geweest, was mijn vrouw ook op dat eigenste ogenblik
niet binnengekomen. Daar sta je dan. Een middelvinger in de lucht, een naakte vrouw op je scherm en een
dochter die je staat aan te kijken alsof ze weet dat je
het knap lastig zal hebben om dat allemaal uitgelegd
te krijgen. Tel daarbij de blik van mijn vrouw toen
ze dit alles gade aan het slaan was en je kan ook
mijn volgende foutje wel begrijpen. Want vanuit het
niets drong de omvang van de situatie tot mij door
en begreep ik hoe fout dit wel geïnterpreteerd kon
worden. En toen ontglipte me het onbedoelde, maar
gevleugelde woord ‘fuck’. Kwestie van het allemaal
nog eens net dat klein beetje erger te maken, want
mijn dochter absorbeert nieuwe woordjes zoals een
echte papegaai. Vergeet niet, beste lezer, dat alles
wat hierboven beschreven staat, gebeurde in een
fractie van een seconde. Vanuit het standpunt van
mijn vrouw begrijp ik dan ook wel dat ze — om het
voorzichtig uit te drukken — niet echt tevreden
was met de situatie. Ze ziet daar namelijk haar man
staan, die, terwijl zijn dochter erbij zit, naar naakte
vrouwen op tv kijkt en — met een naar zijn dochter

DE NAAKTSCÈNE VAN ELLEN PAGE IN BEYOND :
TWO SOULS MOEST IK TOEVALLIG NET BELEVEN OP HET
MOMENT DAT MIJN DOCHTER NAAST MIJ ZAT

uitgestoken middelvinger — ‘fuck’ zegt. Ik heb me
nog maar zelden uit moeilijkere situaties dan deze
moeten praten, dus — om een lang verhaal kort te
maken — ik had iets goed te maken.
Ik wist dat mijn vrouw al lang nog eens naar de
bioscoop wou, dus gingen we de volgende dag een
avondje gezellig uit met ons tweetjes. Terwijl mijn
vrouw de babysit wegwijs maakte, reserveerde ik
nog snel online de tickets. Eens ik die afgeprint had,
stapte ik al zwaaiend met de vouchers in de lucht de
woonkamer binnen. Net op dat moment was de babysit zich aan het uitkleden. Ze kwam van de paardrijles
en moest nog van kledij veranderen. En ik reageerde
fout. In plaats van verschrikt weg te kijken, reageerde
ik opgelucht. Het was mij namelijk al snel opgevallen
dat mijn vrouw niet in de woonkamer was. Het was
mij ook plots even ontgaan dat de babysit daar nog
stond. Nog voor ze een beschuldigende blik op mij
kon werpen, bedekte ik mijn ogen en begon mij heel
stil te verontschuldigen. Ze begreep het allemaal wel
en vroeg me heel stilletjes waar de badkamer was. Ik
stond nog steeds met mijn linkerhand voor mijn ogen
en in de andere hand hield ik de twee bioscooptickets
nog steeds hoog in de lucht. Met de tickets stevig
tussen mijn duim en wijsvinger geklemd, wees ik met
mijn middelvinger naar de deur van de badkamer. Op
dat ogenblik hoorde ik de stem van mijn dochter die
net toen kwam binnengewandeld. “Papa, fuk!” Met
mijn hand voor mijn ogen had ik haar natuurlijk niet
zien binnenkomen. En de halfnaakte babysit bleef
daar ook maar staan. Omdat mijn dochter steeds
harder en luider begon te roepen, haalde ik toch
mijn hand voor mijn ogen weg om mijn dochter
tot stilte aan te manen. Alsof ik het nog steeds
niet geleerd had, maande ik haar tot stilte aan met
mijn rechterhand. Meer bepaald de hand met de
bioscooptickets tussen duim en wijsvinger. En op
het moment dat mijn middelvinger mijn mond raakt
om ‘Ssssht’ te zeggen, stapt mijn vrouw — zich
afvragend vanwaar al dat lawaai komt — binnen in
de woonkamer. Uit die aanzet om mijn dochter tot
stilte aan te manen, volgde bij mij een spontane en
volledig ongecontroleerde ‘Sssshit!’ En daar stond
mijn vrouw dan. Bij haar middelvingergeobsedeerde
man, een halfnaakte babysit en een dochter die met
haar middelvinger in de lucht “Papa fuk, papa shit”
stond te roepen.
Om het lang verhaal wederom kort te maken:
we zijn niet meer in de bioscoop geraakt, we mogen
een nieuwe babysit zoeken en ik mag vier weken
lang niet meer met Jodie Holmes spelen.
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