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De gevangenis

Veel mede-gevangenen waren afkomstig uit de
Maghreb en hoewel een deel van hen in België
waren geboren, spraken ze overwegend Arabisch
met elkaar. Zo ook het gros van zijn celgenoten
waar  hij  het  grootste  deel  van  de  tijd  mee
opgesloten zat. De meesten hielden zich afzijdig
en het was bijna alsof hij niet bestond.

In het begin schrikte dit Zemofom wat af maar
al  snel wende hij  eraan de vreemde eend in de
bijt te zijn. Zo nu en dan zat er evenwel iemand
uit zwart-Afrika tussen en ook een Nederlander -
meestal een wietkweker, of een Oost-Europeaan
was bij  tijden niet ongewoonlijk.  Iedereen had
ongeveer dezelfde leeftijd, althans zij die tesamen
opgesloten zaten.

Zo was er een Ghanees met de naam Douglas
die eveneens vastzat voor diefstal  en een tijdje
het stapelbed boven hem deelde. Hij kon evenwel
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nauwelijks  Nederlands  en  de  communicatie
verliep  meer  dan  eens  stroef.  Ook  had  hij  de
vervelende gewoonte om te zitten jammeren in
een onverstaanbaar met Engels doorspekte tonen
wartaaltje,  iets  wat  erg  op de zenuwen van de
anderen  werkte.  Groot  was  dan  ook  hun
opluchting toen hij zijn straf had uitgezeten.

Vervolgens kwam Kees, een norse Nederlander
die reeds meerdere malen was aangehouden voor
het telen van cannabis. In tegenstelling tot nogal
wat  van  zijn  landgenoten  was  hij  allesbehalve
mondig, en het grootste deel van de tijd droeg hij
zelfs oordopjes alsof hij zich zoveel mogelijk wou
afsluiten van de buitenwereld.

Zemofom  was  dan  wel  opgelucht  dat  de
Ghanees vertrokken was, doch ontbrak het hem
iemand  die  wat  leven  in  de  brouwerij  bracht.
Want hoewel Douglas hem bij  tijden erg op de
zenuwen had gewerkt was het toch wel enigszins
verschillend geweest. Hij liet tenminste van zich
horen, en met de Nederlander leefde hij precies
naast een zombie.

Het was dan ook met enige vreugde dat hij de
komst van Malik,  een Bulgaar die sinds enkele
jaren  in  België  vertoefde,  aanzag.  Plots  was  er
immers iemand om mee te praten, en bovendien
was het geen onsympathieke kerel.  Ook deelde
hij gemakkelijk zijn hasj. Want drugs werden - in
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tegenstelling  tot  wat  men  wel  eens  beweert,
binnen de gevangenis openlijk en bloot gedeald.

Het was daar in de cel dat hij voor het eerst pas
echt in aanraking kwam met geestesverruimende
middelen,  want  hoewel  hij  voordien  wel  wat
jointjes had gerookt had hij tot dan nooit aan de
zwaardere « stuff » gezeten. Maar dat veranderde
al snel en in geen tijd was hij verslaafd aan zowel
cocaïne als heroïne.

Maar in plaats van hem soelaas te brengen had
vooral  dat  laatste  op  de  duur  een  averrechts
effect. Zo herinnerde hij  zich  dat  zijn  lichaam
meerdere malen erg heftig reageerde omdat hij
simpelweg  ziek werd  zonder zijn  pakske  bruin.
Rillingen  gleden  dan  over  zijn  lichaam  dat
afwisselend koud en warm aanvoelde. Ook moest
hij geregeld braken en had hij hevige zweetbuien.
Het was een vicieuze cirkel  geworden want hij
kon  niet  meer  zonder  en  had  het  inmiddels
nodig om zich min of meer normaal te voelen. 

 Om zijn gebruik te bekostigen was hij net als
zijn celgenoten beginnen dealen.  Want wat hij
van  thuis  kreeg  was  amper  genoeg  om  de
maandelijkse huur van de televisie en wat knick
knacks in de cafetaria mee te betalen. Om nog
maar te zwijgen van de vele sigaretten die hij per
dag rookte.  Zo nu en dan -  om niet te zeggen
geregeld,  schoot Malik  hem gelukkig  wat voor.
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Hij zat vast omwille van een carjacking die slecht
was afgelopen. Tijdens het vluchten had men de
auto klem gereden en met man en macht was hij
vervolgens omsingeld. Hij had die dag namelijk
het  ongeluk  van  zich  in  de  buurt  van  een
undercover politiewagen te bevinden. Of was het
niet zo toevallig geweest, dat was niet helemaal
duidelijk...

Wanneer zijn Bulgaarse celgenoot dit vertelde,
balde hij telkens zijn vuisten. Zemofom kon zien
dat  het  hem  nog  steeds  erg  aangreep,  want
hoewel er reeds enige tijd was verstreken, was hij
nog  steeds  niet bekomen van de arrestatie  die
blijkbaar met veel  poeha was verlopen.  Iets zei
hem dat het om een afrekening ging maar wie of
wat, daar kwamen ze maar niet uit mede omdat
Malik  iedere  verdenking  van  zijn  familie  met
klem uitsloot.

'Nee !  briesde hij  dan.  'Nee !  Dat kunnen ze
niet gedaan hebben !' om vervolgens in tranen uit
te barsten.

'Rustig,  rustig.'  klonk  het  dan  telkens  bij
Zemofom. Zodoende bracht hij zijn celgenoot tot
bedaren die een joint opstak. Zo verliep het daar
in den bak. Het was maar beter om lekker iets te
roken  dan  de  harde  werkelijkheid  te  moeten
ondergaan.  Doch  was  Malik  op  een  dag  plots
verdwenen nadat hij toestemming had gekregen
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om  een  bezoek  te  brengen  aan  de  medische
dienst omwille van een abces dat maar niet wou
helen.  Zemofom begreep er niets  van.  Hij  had
tevergeefs  zitten  wachten  op  zijn  terugkomst
maar toch was hij nergens te bespeuren. Het zou
nog  ettelijke  uren  duren  vooraleer  men  hem
uiteindelijk in de douches aantrof  waar hij zich
met een glasscherf de aders had overgesneden.

Het  nieuws  verspreidde  zich  als  een  lopend
vuurtje en sloeg bij hem in als een bom. Sinds die
bewuste dag  zou zijn  verblijf  in  de gevangenis
nooit  meer  hetzelfde  zijn.  Het  was  alsof  de
plotselinge zelfdoding van de Bulgaar hem maar
bleef  teisteren.  Zo  herinnerde  hij  zich  dat  hij
uren aan een stuk voor zich uit zat te staren. Zelfs
de Maghrebijnse celgenoten die hem gewoonlijk
links lieten liggen,  poogden zo nu en dan een
praatje met hem te slaan.  De maanden gingen
voorbij en stilaan werd het gemis minder.

Maar het was door zijn aanstelling als 'fatik' dat
hij het te boven kwam. Jobs waren schaars in de
gevangenis en velen grepen naast de kans om tot
de  happy few te behoren die via deze weg enige
tijd  hun  cel  mochten  verlaten.  Op  zo'n  168
inmates waren er immers maar een 26-tal die aan
werk geraakten.

En  hoewel  hij  naast  het  rondbrengen  van
voedsel ook de strontemmers diende te ledigen
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en reinigen, bood het hem een manier om niet
meer zoveel aan Malik te moeten denken. Ook
moest hij  zich  nu niet meer om het materiële
bekommeren want tijdens  zijn  ronde kreeg  hij
meermaals hasj en wiet toegestoken.

Het was zelfs zoveel dat hij het op een bepaald
moment weg  moest beginnen geven omdat hij
het  simpelweg  niet  meer  verstopt  kreeg.  Zijn
celgenoten  waren  hem  er  des  te  dankbaarder
voor. Hij had er zowaar een nieuwe status door
gekregen. Ja, zijn verblijf  was er op vele vlakken
op vooruit gegaan. Echter was het door de komst
van een nieuwe celgenoot dat hij  zich pas echt
beter zou  voelen.  Ditmaal  was  het  een  blanke
Gentenaar...

Nambo zat vast wegens drugshandel. Hij  was
een stuk ouder dan de anderen en straalde iets
gevaarlijks  uit.  In  zijn  gloriejaren  had  hij  een
aanzienlijk  aantal  straatdealers  onder  zijn
toezicht  die  hij  nauwgezet  controleerde.  Ook
baatte hij een rits dancings en kroegen uit via zijn
diverse stromannen. Ja, hij stond zowaar aan het
hoofd van een imperium.

De Gentse drugskoning werd hij genoemd want
het was geen geheim dat hij duistere praktijken
niet schuwde. Maar op een dag ging het mis. Een
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misnoegde en vooral jaloerse drugsbaron uit het
noorden van Frankrijk had nadat hem zogezegd
een lading  slechte  shit was bezorgd,  de oorlog
verklaard.  En  zo  begon  het  koningrijk  stilaan
barsten te vertonen.

Het was tijdens deze periode dat de Gentenaar
zelf overmatig begon te gebruiken. Voordien had
hij wel eens van zijn marchandise gesnoept. Maar
nu dat hij hoe langer hoe meer in de problemen
dreigde  te  geraken  was  de  verleiding  om  de
bikkelharde  realiteit  te  ontvluchten  evenwel
groter en groter geworden.

Op een  bepaald  moment  werd  het  allemaal
teveel  en het was nog maar een fluitje van een
cent om hem in te rekenen. Zo werd hij in het
bezit van een aanzienlijke hoeveelheid  coke op
een klaarlichte zomerdag aangehouden door het
Special Narcotics-Team van de Gentse politie.

Ze hadden hem reeds een tijdje in het vizier en
waren meer dan opgezet dat ze hem nu eindelijk
te  klissen  hadden.  Ook  waren  ze  laaiend
enthousiast over het feit dat hij  zoveel  van het
goedje  op zak  had.  Voordien  was  dit  namelijk
nooit het geval  geweest.  Zijn aanhouding  werd
dan ook voluit in de lokale pers uitgesmeerd.

« Drugskoning  eindelijk  gevat » prijkte  er  als
titel van menig krantenartikel alsof het de vangst
van de eeuw betrof, wat voor Gent en omstreken
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eigenlijk  het  geval  was  vermits  er  zich  maar
weinig  toestanden  van  dergelijke  aard  hadden
afgespeeld.  Want Nambo stond er -  ook al  had
men hem aangehouden, als een heuse maffioso te
boek. Er waren zelfs geruchten dat hij Italiaanse
roots had, iets wat nog eens versterkt werd door
z'n donkere haar en ogen 

Hij  had  inderdaad  iets  weg  van  een  zuiders
type en hoewel hij nogal frêle van gestalte was en
meer  dan  een  kop  kleiner,  had  Zemofom
gehuiverd toen hij hem voor het eerst ontmoette.
Er was namelijk iets in zijn blik dat maakte dat
men  koude  rillingen  kreeg.  Ja,  zijn  ogen
boezemden angst in. Het waren precies die van
een koele berekende psychopaat. Echter zou hij
zich tijdens zijn verblijf ook van een andere kant
laten zien.

Er heerst een zekere rangorde in de gevangenis
want net als buiten haar muren zijn invloed en
geld er van tel. Iets wat met de komst van el capo
ettelijke  malen  zou  blijken.  Plots  verliep  het
bestellen van drugs meer dan vlot en ook de beste
hapjes  in  de cantine alsook  de cafetaria  waren
ineens toegankelijk met een vingerknip.

Want hoewel de Gentse drugskoning gevangen
zat,  genoot  hij  aanzienlijke  materiële  en
financiële  steun  van  buitenaf.  Zo  kwam  zijn
tweelingbroer  die  inmiddels  een  deel  van  het
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imperium  had  overgenomen,  hem  regelmatig
bezoeken. Hoewel hij het doorgaans niet zo liet
merken, genoot Zemofom van dit alles. Hij had
inmiddels zijn job als 'fatik' opgegeven en was het
hulpje  van  Nambo  geworden,  alsook  zijn
vertrouweling. Bij hem luchtte de koning van de
Gentse onderwereld zo nu en dan zijn hart. Op
die manier was het voor hen beiden toch een stuk
draaglijker in den bak.

Echter, groot was ieders verbazing toen Nambo
zich enige tijd nadien door middel van vehanging
van het leven beroofde. Zemofom herinnerde het
zich - net als de zelfmoord van Malik, als de dag
van gisteren. Ook nu kwam alle hulp te laat en
kort daarop werd het levenloze lichaam van de
Gentse  drugskoning in  een  grauwe  body-bag
afgevoerd.  Net  als  de  plotselinge  dood  van  de
Bulgaar greep het Zemofom zodanig aan dat hij
moeite had om er terug bovenop te komen. Ja,
ook deze tweede zelfmoord had er erg ingehakt.
Nooit zou hij dit helemaal kunnen vergeten.

Opnieuw verstreken de maanden en geleidelijk
aan werd zijn verblijf in de gevangenis terug wat
draaglijker.  De drugs en extra's  uit de cafetaria
waren  evenwel  aanzienlijk  minder  geworden
mede omdat een andere gevangene intussen zijn
job als  'fatik'  had  overgenomen.  Maar dat  kon
hem maar weinig deren. Er was namelijk iets of
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liever gezegd iemand die hem desondanks op de
been  hield.  Met  name de  psychologe  die  hem
sinds  kort  behandelde,  en  die  hem  naast  een
luisterend oor heel wat steun bood. Alice heette
ze. Zij zou later zijn vrouw worden...
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