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PER SPEC TIEF?

De op dring eri ge wek sig na len van mijn smartpho ne ruk ten me
iets te snel uit een be klem men de droom. De droom – nacht mer rie? –
bleef aan me kle ven als een kauw gom blaas die in mijn ge zicht was ge -
ploft. Zit tend op de be drand bleef ik even ge vang en tus sen dro men
en wa ken. De be le ving was zo intens. 

Ik stond er gens voor een pu bliek, een le zing te hou den, maar nie -
mand luis ter de, ze ke ken op hun mo biel tje of naar de twee gro te
scher men aan weers zij den. Er wa ren twee groe pen, één in het pak en
de an der wat meer al ter na tief, die ie der hun ei gen scherm had den. De 
ene groep was dui de lijk wat ou der, de an de re meer de mil len ni al ge -
ne ra tie. Plot se ling ging er gens ach ter in de zaal een deur open en er
kwam een groep Chi ne zen bin nen, die iets ging en uit de len, ter wijl ik
te ver geefs  pro beer de nog iets te zeg gen maar nie mand luis ter de. Het
was be lang rijk maar vond geen ge hoor, ik had de tekst  in mijn hand,
maar keek er niet naar. Wat in de zaal ge beur de leek be lang rij ker.
Achter de Chi ne zen aan, die boe ken  ble ken uit te de len, liep een fi -
guur in een lang ge waad, een soort hei li ge of pro feet, die min zaam
rond keek. Achter hem aan kwam nog iets an ders, zo’n Chi ne se pa -
pier-maché draak waar een paar men sen in za ten die een vre se lijk la -
waai maak ten. Ze schreeuw den ook iets, maar ik kon het niet ver -
staan. Er be gon ie mand op een trom mel te slaan. Dat was waar ik
wak ker van werd, het alarm van m’n mobieltje was het geluid van de
draak en die trommel. 

Wat moest ik hier mee? Dat niet ge hoord wor den her ken de ik wel,
maar waar om die twee groe pen en die Chi ne zen? Ik had voor m’n
werk als eco no misch re dac teur veel ge schre ven over de Chi ne se drei -
ging, on langs nog over hun am bi ties met die nieu we zij de rou te, maar
was dat nu zo per soon lijk dat het nu opdook in m’n dromen? 

Er werd me iets aang ereikt in die droom, een sleu tel... Voor mijn
ge voel hing al les er van af, maar ik had geen idee wat het was, al leen
maar dát er iets niet klop te. Ik zou het m’n the ra peut, Phi lip, moe ten
vra gen, die was goed in droom dui ding. Hij zei wel eens, dat alle fi gu -
ren in een droom een stuk je van jezelf waren. 

Nou ja, ik vond de droom ui terst ver war rend; er zat een bood -
schap in, die ik niet be greep of ge mist had. Het ge voel niet te we ten
wat er ge von den moest wor den, laat staan waar en hoe, dat wil de niet
wij ken en wei ger de ook met het douche wa ter weg te spoe len. Het
voel de ver schrik ke lijk fout dat de droom door mijn wek-alarm was
on der bro ken, een ver ke ken kans op een ant woord. Want een beet je
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hel der heid in m’n le ven zou niet gek zijn. Ik zit op een kruis punt, en
die droom klop te wat dat be treft wel; wie was ik, was wilde ik nu
eigenlijk?

Er was niet veel te eten, in dit zo mer huis je aan de kust dat ik be -
trok ken had nu de schei ding met My ri am min of meer een feit werd.
We ging en het al le maal re ge len en dit was voor lo pig even een oplos -
sing. Ik vond wat crac kers en oplos kof fie, maar moest no dig wat
bood schap pen doen. Nu was het pin da kaas, of jam. Als kind smeer de 
ik de brui ne bo ter ham men waar ik niks aan vond, vol met alle twee.
Ik keek ook even in de brie ven bus, want mijn zoons zou den daar de
ex tra sleu tels in gooi en. Ze ge bruik ten dit zo mer huis je ook af en toe.
Ze vroe gen ook of ik met hen een week end je wil de door breng en,
maar ik ver school me dan meest al ach ter te veel werk of even geen
tijd. Dat was ook zo iets waar ik lie ver niet over na dacht. Va der schap,
of vriendschap met je kids, hoe ging je daar mee om?

Nor maal ge spro ken was er geen post, want bij na nie mand wist dat
ik hier nu bi vak keer de. Maar er lag dus zo waar een brief in, in een
keu ri ge en ve lop, geen re cla me spul of iets van de over heid. Wie
schreef er nu nog brie ven? Hand ge schre ven adres se ring. Ste vig
hand schrift. Geen af zen der. Post stem pel Amster dam. Dat zei niks,
ong eveer heel Noord-Hol land werd daar afgestempeld.

De en ve lop ging in mijn bin nen zak, dat kwam la ter wel, nu eerst
maar op weg en de fi les te lijf…. 

In me zelf grom mend om m’n on ze ker heid liep ik over het mul le
zand pad naar het weg ge tje, waar mijn auto stond. Tien uur re dac tie -
ver ga de ring. Wat zou me nu weer bo ven het hoofd hang en? De nieu -
we hoofd re dac teur had ge toond wei nig op te heb ben met de za ken
die mij be zig hiel den. Nou ja, het zal wel. Ge luk kig had ik voor de
lunch al een af spraak met een goede vriend.

Van de kust naar Amster dam be te ken de kie zen, nam ik een tun nel 
of toch via Zaan dam? De ra dio liet we ten dat de ge brui ke lij ke fi les er
wa ren, daar heb je dan ook wei nig aan als je ei gen lijk pre cies wilt ho -
ren waar het vast staat! Het voord eel van fi les is na tuur lijk dat je in de
auto rustig kunt nadenken.

De re dac tie ver ga de ring en wa ren de laat ste tijd pijn lijk, want er
wa ren flink wat men sen ont sla gen toen de Eco no mic Re view in an de -
re han den over ging. Een Engel se uit ge ver zag er wat in, maar ging
eerst bot weg ‘hakken’. De over blij vers wa ren ook nog niet ze ker van
hun plek, dus we ke ken el kaar wan trou wend aan. Er werd ach ter je
rug over je ge rod deld, wie kun je nog vertrouwen? 
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Re dac tie werk is ook gun nen. Er zijn leu ke tripjes en kan sen te ver -
ge ven, maar nu was het voor al quid pro quo ge wor den, ruil han del om 
je plek in de pi kor de te ver ze ke ren. Ik deed het niet gek, vond ik, maar
was er toch niet erg ze ker van of er wel ie mand naar mij luis ter de. De
fun was er een beet je af. Er wa ren geen grap pen meer en zelfs de vrij -
dag bor rel in de kroeg werd een ver plich ting. Waar je vroe ger als jour -
na list ge re geld lad der zat de baas stond na te doen, durf de nu nie mand 
meer uit de toon te val len. Ook ik niet, lafaard die ik was.

De hele sfeer was com mer cieel ge wor den, de le zer ter wil le zijn en
ad ver teer ders ont zien. Ik ken de de on der wer pen waar over ik als re -
dac teur niet ge acht werd te schrij ven, zo als de ge vol gen van de uit ver -
koop van vrij wel de ge he le pu blie ke sec tor aan graai ka pi taal. Of hoe
zin loos de mees te nieu we pro duc ten wa ren. Het leek soms of de geest
van Mil ton Fried man met zijn ne o li be ra le de re gu le ring en pri va ti se -
ring in de brei nen van de re dac tie ge kro pen was. Neem nou de denk -
beel den over glo ba li se ring, waar we op de re dac tie wel eens di a me -
traal te gen over el kaar le ken te staan. De gren zen aan de groei zijn
voor mij dui de lijk, maar onze le zers le zen lie ver over bedrijven met
zwarte cijfers, groeimodellen en nieuwe miljardairs. 

Ook het “heil” van de ver re gaan de, maar een zij di ge maat schap pe -
lij ke pri va ti se ring in de VS, waar zelfs het ge vang enis we zen in han -
den van de com mer cie is ge raakt, lijkt een ta boe. Of Trumps af bou -
wen van de toch al mi ni ma le so ci a le voor zie ning en. Het in stand
hou den van mas sa le ar moe de daar deed me denk en aan de 19e-eeuw -
se toe stan den in in dus tries te den. Moet de ar moe de in Eu ro pa weer
te rug ko men? Die mega-in ves te ring en in ener gie trans ities die het be -
drijfs le ven wel ziet zit ten gaan ge woon door, men wil de pro -
blematiek vooral niet fundamenteel aanpakken. 

Dat strook te al le maal niet met wat ik dacht, het was bullshit. Of
laat ik het be ter zeg gen, het strookt niet met de uit kom sten van mijn
eco no mi sche ana ly ses, die ik de bi teer in mijn ar ti ke len. Ik lul niet uit
m’n nek, ik heb va li de ar gu men ten, mo del len en sta tis tie ken als ba sis
voor wat ik schrijf. Alleen durf ik daar niet al tijd de con se quen ties uit
te trek ken, ik blijf bin nen de lijn tjes. Alles wat ik schrijf?is se rieus,
duf, stijf. Vroe ger smok kel de ik nog wel eens ‘n nep-ing ezon den brief
bin nen, met een lek ker ab sur de stel ling na me, die we dan ook se rieus
ging en be com men ta ri ëren, maar dat durf ik ook niet meer.

De lange rij auto’s voor me rem de af, maar ik was te veel af ge leid en
re a geer de wat laat. Ik raak te bij na een auto voor me. Het was druk op
de weg en het ver keer had al mijn aan dacht no dig. Voor een stoplicht
bij een gro te ro ton de kon ik weer verd er pie ke ren. Er wa ren ge noeg
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ding en waar ik wel aan kon wer ken, ver nieu wing en die nog niet als
po li tiek cor rect of juist in cor rect wa ren ge clas si fi ceerd. Block chains
en de cryp to lo gie die er de ba sis van is, daar zit nog be we ging in. Dat
draait om slim me, open en de cen tra le da ta ba ses of spre ads heets, die
ver sleu teld wor den ge deeld met ie der een ter we reld en geen mu ta ties
ac cep teert dan aan het ein de van de reeks. Block chain is een tech niek
die het mo ge lijk maakt een da ta ba se af te slui ten en te be vei li gen en
ge ge vens zo da nig vast te leggen, zodat niemand ze kan wijzigen,
maar alleen aanvullen. 

Block chains ver te gen woor dig den een trend. Ei gen lijk zijn cryp to
cur ren cies, die daar mee mo ge lijk wer den zo als bit coins, een soort vir -
tu e le bank en, een ma nier om het geld te ano ni mi se ren. Han dig voor
be paal de lie den en nu de ren te op te goe den steeds meer verd ampt
een goed al ter na tief voor die ouwe sok on der het bed. Net als bij
bank en gaat het ech ter niet al tijd even goed. Op de re dac tie wa ren er
collega’s, die het bit coin spel mee ge speeld had den en fors ver lo ren
had den, om dat ze in pa niek raak ten. Vol gens mij had een tje er wel
veel aan over ge hou den,want hij was plot se ling ver trok ken. Dat was
nog voor mijn Lon den se in ter view over bitcoins, dat de oude
hoofdredacteur niet had durven plaatsen.

Voor als nog zijn de bit coin en an de re cryp to cur ren cies vol gens
mij niet meer dan een rage; spe cu la tie speel tjes, on der an de re OOK
van hal ve en hele cri mi ne len. Hoe wel... in een block chain bleef elke
trans ac tie be waard. En is dit ook toe gank elijk voor de fis cus? Waar -
schijn lijk, maar dan moet het be heer toch er gens in be trouw ba re
han den komen. Hm, iets om uit te zoeken.

Op de snel weg was het een aan eeng eslo ten stroom auto’s rich ting
stad, maar flu ïde, zo als ze in Fran rijk dan zeg gen. M’n Frans was roes -
tig, waar om was er geen leu ke taal cur sus op de ra dio voor de ver veel -
de pen de laar? Nu zat ik als fo rens met mijn le a seau to vast aan dat ver -
ve len de BNR, onze con cur rent, waar de com mer cie van af druipt.
Vol gens mij ging en ze daar al le maal op cursus bij Harry Mens.

Ik bleef op de rech ter baan, waar het er iets kal mer aan toe ging dan
op de link er. Ik had geen gro te haast. Ge luk kig was er op de bin nen -
plaats bij het kan toor ge noeg ruim te, want op straat par ke ren is in
Amster dam een cri me, je zoekt je rot naar een plek en het kost goud -
geld. De ge meen te ver hoog de de ta rie ven enorm. Een dom me ac tie in 
de ogen van een eco noom zo als ik, want ze ver ga ten dat ho ge re straat -
ta rie ven ook door wer ken in de prij zen van de par keer ga ra ges en daar
ex tra winst be te ke nen. Ook de waar de van par ti cu lie re par keer plek -
ken schoot daar mee om hoog, en er al wer den al vele tien dui zen den
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be taald voor een ga ra ge, bin nen plaats je of oprit in de stad, die prijs
ging ook verd er om hoog als de ta rie ven ste gen. De ma ke laars heb ben
dat al tijd als eer ste in de ga ten, en ver hoog den snel de vraag prij zen.
Gra tis geld verd ie nen voor de ge luk ki gen met één of meer plek ken,
meest al lui tjes in goe den doen. Het komt er op neer, dat het net to-ef -
fect qua au to luw te nau we lijks op valt, maar dat de onroerend goed
waarde met een paar miljard omhoog is gegaan door die hogere
parkeertarieven.. 

Ik werd even blij, want in dit soort vra gen ben ik goed, ik re ken
ding en door, ver taal het in prak ti sche ter men, vaak con fron te rend.
Hier zit mijn ta lent als jour na list en com men ta tor. 

Mijn ge dach ten hiel den me zo be zig dat ik een af slag mis te. Nou
ja, dan maar door de tun nel. Prompt floep te de sig na le ring aan en
kwam de stroom auto’s tot stil stand. Dro ge mond, die air co is ook
niks. Mijn ogen brandden.

Mijn re dac tie werk is fas ci ne rend, om dat ik steeds de nieuw ste
trends moet dui den, en niet kan te rug val len op wat an de ren er over
schrij ven. Vaak blijft het bij vra ge nen wij zen op in con se quen ties,
maar ook het door trek ken van de mo del len naar ex tre me si tu a ties. Ik
wor stel bij voor beeld met de on be perk te groei mo del len van No bel -
prijs win naars als Paul Ro mer. Eer lijk ge zegd be grijp ik ze niet goed.
De on der lig gen de ma the ma ti ca en sta tis ti sche mo del len zijn te ver
van mijn bed. Mis schien ook van we ge mijn weer stand te gen de re -
duc ti o nis ti sche aan pak. Het was me te mecha nisch: na tuur kun de is
wet ma tig, eco no mie niet. Trou wens, zelfs de na tuur kun de is op
deeltjesniveau afhankelijk van de waarnemer, zeggen nu de kwan -
tum fysici.

Mijn rol op de re dac tie als scherp zin ni ge eco no misch ana list en
com men ta tor ver eist dat ik door wrocht en liefst spraak ma kend over
nieu we in zich ten en mo del len moet schrij ven. Er ont breekt daar ech -
ter de laat ste tijd te veel aan, er wei nig echt nieuw en in spi re rend. In
mijn ogen hang en de jong ste eco no mi sche the o rie ën als los zand aan
el kaar, vol gen de waan van de dag, ter wijl echt nieu we in zich ten uit -
blij ven. Mor gen kan al les an ders zijn. Een nieu we cri sis zou de hele
san tenk raam on der uit kun nen ha len en alle des kun di gen be sef fen
dat zo wel de lo ka le als de glo ba le eco no mie ge vaar lijk uit ba lans zijn.
Hoe kan ik dat duidelijk maken? Ging daar mijn droom over?
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De rij en auto’s in de file kwa men ui tein de lijk in be we ging. De
donk ere muil van de tun nel kwam lang zaam na der bij. De op eeng -
epak te lem ming en stort ten zich over de rand in de diep te en ik zat er -
tus sen, klem. Mee met de meu te! Het nood lot ti ge ge voel uit mijn
droom laai de daard oor op, ik kon niks doen dan me voe gen, ik werd
niet gehoord. 

Hoe zo ge voel uit mijn droom? Ik wor stel de ei gen lijk al ja ren met
m’n on ze ker heid en be sef te ook wel dat er on der mijn air van be -
roeps ma ti ge pro fes si o na li teit al ler lei twij fels leef den; was ik wel goed
ge noeg, was ik wel eer lijk of blaf te ik braaf zo als de baas wil de dat ik
blaf te en schreef wat van me ver langd werd? Ik heb ook wel ge -
ëxperimenteerd met vage pil le tjes. M’n collega’s ga ven daar hoog over 
op, maar be hal ve dat je een paar uur zor ge loos en hy per ac tief was, liet 
het geen blij ven de ver be te ring zien. In het jour na lis ten we reld je was
ook ay a hu as ca een tijd je po pu lair, een sme rig soort psy che de lisch
drank je, waard oor je je zelf be ter zou le ren ken nen. De ene keer dat ik
het pro beer de, er gens in een kerk je met al le maal in het wit ge kle de
sof ties, werd ik er zo ziek van, dat ik al les uit kot ste en daar na ver won -
derd lag te kij ken naar al die men sen in hun hei lig heids-trip. Ik kreeg
wel een enorm ge voel van verbondenheid en dat was nieuw voor me,
maar ik ben desondanks nooit teruggegaan. 

Ui tein de lijk ben ik naar een psychi a ter ge gaan, Phi lip. Die heeft
me aang ehoord en er le ga le pil le tjes voor ge ge ven. Dat werk te te gen
de de pres sie en het ge voel dat ik ner gens bij hoor de. Maar die la gen
nu na tuur lijk thuis. Net nu ik er wel een kon ge brui ken. Mijn han den
tril den aan het stuur en het zweet brak me uit.

Het zat al le maal te gen, niet al leen op het werk. Mijn bij na-ex My -
ri am verd ien de al leen niet ge noeg om de hy po thee klas ten op ons
huis in Amstel veen op te breng en. Mis schien moes ten we het zo mer -
huis ver ko pen? Dat scheel de een hy po theek. Maar waar moest ik dan
wo nen? Iets hu ren zou net zo veel kos ten als de ren te en af los sing... ik
kwam er niet uit. Waar was ik naar op weg? Mijn on der gang? Ik stort -
te me in het duis ter, te mid den van prie men de rode lich ten voor me
en ver blin dend wit te ach ter me. Na de tunnel schoot het wat beter op. 

Er hing een ge span nen sfeer op de re dac tie. Nie mand sprak me
aan. Was ik me laats of zo, om dat ik in schei ding lag? Of was er iets an -
ders aan de hand? Ik zat op ge slo ten in mijn sche del, niet in staat zelf
uit te rei ken met een lucht i ge op mer king, laat staan om een vraag te
stel len. Na enig rom me len in mijn la den kwam er ge luk kig een strip
oxa ze pam te voor schijn. Met een zucht van ver lich ting keek ik in het
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toi let naar mijn ge zicht in de spie gel. Ik zou in ie der ge val niet van
mijn stokje gaan.

Met klop pend hart liep ik snel ach ter de an de ren aan naar de ver -
ga der zaal. 

We be dien den ons zelf met kof fie uit de ther mo skan nen en scho -
ven aan, ie der op het ei gen plek je aan de lange tafel. 

De hoofd re dac teur, die er door de Engel se ei ge na ren was neer ge -
zet, en zijn se cre ta res se kwa men bin nen en ging en zitten.

‘We zou den een mooie vrij da ge di tie heb ben,’ viel MacUigh met de 
deur in huis, ‘als we niet een lead zou den heb ben die uit de toon valt.’

Ik ver stijf de, dat was mijn stuk. De val bijl was ge val len. Ik voel de
me wit weg trek ken. Mijn oren suis den, ik kon am per ver staan wat er
ge zegd werd over de re den van zijn be slis sing. Er kwam geen weer -
woord van de an de ren. Wa ren ze ook af ge bluft of wist ie der een het al,
alleen ik niet?

‘Vermeulen, kan jij jouw ar ti kel verd er uit wer ken tot een lead? Je
hebt nog drie uur.’

Wat? Bram? Die ne o li be raal? Nie mand kon mij, zoon van een har -
dwer ken de mid den stan der, be tich ten van link se sym pa thie ën, maar
de on der huid se ruk naar rechts die de Eco no mic Re view sinds de
over na me maak te, werd hierdoor wel bevestigd.

Er heers te een dood se stil te toen Bram zich ex cu seer de en de zaal
ver liet. In mijn ver war ring kon ik niet dui den of ie der een bleef zwij -
gen van we ge MacUighs uit haal of om dat ze mij, de laatst over ge ble -
ven se ni or, als aang escho ten wild beschouwden.

De rest van de ver ga de ring ging langs me heen. Ik bleef zit ten toen
de ver ga de ring op brak, maar MacUigh deed of ik niet be stond en ver -
liet de zaal. Ma de lei ne, z’n waak hond en se cre ta res se, schoot me aan
Ik werd eind van de mid dag bij hem ver wacht voor een func ti o ne -
rings ge sprek. Dat was in elk ge val iets be ter dan een ont slag brief,
maar vernederend was het wel.

Vreemd ge voel; er was even niets spe ci aals te doen. Ik kui er de te -
rug naar mijn werk plek. Ook nu sprak nie mand me aan. Deze keer
vond ik dat wel zo pret tig. Per soon lijk dan; het was een veeg te ken dat
de re dac tie zo uit el kaar werd ge speeld dat er van een ze ker groeps be -
wust zijn, noem het col le gi a li teit, geen spra ke meer was, laat staan
solidariteit.

Mijn hoofd ar ti kel werd niet ge plaatst en mijn an de re vas te bij dra -
gen zo als een co lumn hoef de ik pas vol gen de week aan te le veren. 

Ik had dus even niks dring ends te doen. Er was nu even ge le gen -
heid voor li te ra tuur on der zoek en in ter net-snuf fe len. Zo als veel jour -
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na lis ten was ik in ver lo ren mo men ten be zig met een op zet voor een
boek, waar alle ken nis en ach ter gron den die niet ge schikt wa ren voor
de krant in ver werkt kon den wor den. Ik sleu tel de al een tijd aan hy -
po the sen over hoe eco no mie en eco lo gie op el kaar in wer ken. Wat me
mo men teel be zig hield was dat er een boom zat aan te ko men in het
wa ter ma na ge ment en de ener gie sec tor, om dat de ge vol gen van eco -
lo gisch roof bouw in het ver le den aang epakt moes ten wor den. Zelfs
een ge ringe op war ming van de aar de, die ook nog eens niet ho mo -
geen op treedt, vraagt im men se in ves te ring en om de zee spie gel stij -
ging voor te blij ven en om bij uit was sen, zo als hit te gol ven, tsunami’s
en ve ran de ren de me ga stro men in de oce aan het le ven over eind te
hou den. Tran si tie noe men ze dat, maar daar bij te ke nen zich ook me -
ga win sten af. En wie gaan die ma ken? Waar schijn lijk de zelf de lie den
en bedrijven die de ellende veroorzaakten en nu mooi weer spelen
met zon- en windparken en vrij zinloze slimme meters.

Wat mij zor gen baart is dat de po li tiek er met alle ge weld een ‘war
on cli ma te’ van maakt, waar de gro te jong ens soe pel op in spe len met
dol lar te kens in de ogen. Ik zie de hele CO2-bu si ness als een af lei -
dings ma noe u vre. Er is al lang be we zen, aan de hand van ana ly se van
ijs ker nen uit Antarc ti ca, dat de toe na me van CO2 eer der een ge volg is
van op war ming, dan de oor zaak. En in tus sen gaan de gro te eco lo gie -
ver nie ti gers ong ehin derd hun gang: de gro te scheep vaart, in dus tri ële
vis se rij, lucht ver keer, bio-in dus trie, de agro-in dus tri ële roof bouw en
ver woes ten de mijn bouw. Te land, ter zee en in de lucht, mop per de ik.
Mijn pro bleem is dat het on der werp te groot is voor mijn denk raam.
Hier zou ei gen lijk een in ter dis ci pli nai re groep we ten schap pers en
journalisten over moeten schrijven, maar hoe krijg je zoiets van de
grond? 

Dank zij de oxa ze pam kon ik een paar uur in be trek ke lij ke rust
bes te den aan on der zoek naar deze schijn ba re pa ra dox, hoe de gro te
spe lers in de we reld eco no mie fei te lijk pro fi te ren van de eco lo gi sche
cri sis die de uit bui ters zelf ver oor za ken. Ei gen lijk schan da lig dat sec -
to ren die er ve rant woor de lijk voor zijn niet al leen bui ten schot blij -
ven, maar groot scheeps pro fi te ren van de subsidies en publieke
investeringen.

Er was ech ter ver ba zend wei nig we zen lijks over te vin den. De
mees te au teurs over dit on der werp blij ven voor mijn ge voel al le maal
aan de op per vlak te en schrij ven over de op per vlak ki ge fe no me nen
en hun di rec te mo ge lij ke oor za ken, zon der die per in te gaan op de
ont spo ring van waar den en nor men of de sa men hang die ver lo ren
dreigt te gaan. Ei gen lijk een maat schap pe lijk fi lo so fisch on der werp,
bij na me ta fy sisch. Dat zou de ba sis moe ten zijn, niet al leen voor het
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han de len zelf,  maar ook voor de beschrijvingen ervan in
economische termen.

Het nood lot ti ge ge voel dat er iets fun da men teel mis was aan hoe
we op de re dac tie hier over schre ven bleef aan me kna gen. Deed ik het 
wel goed, was ik niet te veel af ge zwaaid van wat een eco no mie-re dac -
teur ge acht wordt te schrij ven? Waar om werd mijn ar ti kel niet ge -
plaatst? En dit on der zoek wil de ook al niet erg vlotten. 

Bij na één uur. Tijd voor een break. Opge lucht ver liet ik het ge bouw 
op weg naar de lunch af spraak met mijn goe de vriend Aart. Hij pen -
del de tus sen Ber ke ley en de Uni ver si teit van Amster dam, waar hij
gast do cent so ci o lo gie van de ve ran de ring is. Hij heeft al ler lei in te res -
san te idee ën over in no va tie, maar is niet on der de in druk van ver ha -
len over hoe de in for ma ti ca, AI en cy ber spa ce onze we reld zul len ve -
ran de ren. Aart is niet al leen pro fes sor, maar ook een ech te net wer ker,
hij kent ie der een, is heel so ci aal en sti mu le rend. Ik ken hem al heel
lang en waardeer het dat hij tijd voor me maakt. 
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KRA KEN DE HER SENS IN HET CAFÉ

Bij een glas Char don nay ver tel de ik van mijn ver geef se on der zoek
die och tend. Ik had geen zin om de af wij zing van mijn lead ar ti kel aan
te kaar ten. Eerst het ge sprek van mid dag met MacUigh maar
afwachten.

‘Nog steeds voor je boek?’ Aart keek me schuin aan, of ik wel se -
rieus was.

‘Ach, boek, het is nog een op zet je. Ik zie steeds meer aan wij zing en
dat eco no mie en eco lo gie el kaar in een soort Dan se Ma ca bre vast hou -
den. Daar wil ik een aan tal stel ling en bij for mu le ren, want veel the o -
rie over dit on der werp kom ik niet tegen.’

‘Dan se Ma ca bre? Je zou ook kun nen spre ken van een pa rings -
dans...’ grijns de hij. ‘Waarom ga je er niet op pro mo ve ren?’

Een rake op mer king, ty pisch Aart, met een door sto ten naar de
kern. Bre ken met de jour na lis tie ke de ad li ne cul tuur zou me goed
kun nen doen. Alleen durf ik mijn baan niet op het spel te zet ten. Zo -
als ik na mijn doc to raal al niet had dur ven door gaan voor een pro mo -
tie. Ge woon te schij te rig, met hoog le ra ren die je voor al als pa rels in
hun kroon za gen, waar bij jouw pro mo tie hun po si tie en quo te-sco re
moest hel pen, en jij dan op z’n best een mager honger loontje kreeg.

‘Ach, zo veel stelt het nog niet voor. Een paar sim pe le hy po the ses,
maar te wei nig data om ze echt hard te ma ken. .’

‘Dat maakt het juist zo bij zon der,’ re a geer de hij ent hou si ast. ‘Er
wordt al zo veel van el kaar over ge schre ven. Er is in jouw vak ge bied
ge noeg te win nen met ori gi ne le denkbeelden...’

‘Het gaat ei gen lijk he le maal niet over eco no mie in de enge zin van
het woord.’

‘En eco no men heb ben zel den ori gi ne le denk beel den, wil de ik
zeg gen. Wat is de kern van je on der zoek?’

‘Het is nog geen echt on der zoek, ik pro beer te be grij pen hoe ding -
en op el kaar in wer ken, De kracht van re so nan tie, hoe de ene ont wik -
ke ling de an de re sti mu leert. Hoe na denk en over duur zaam heid of
ener gie be spa ring door werkt in an de re sec to ren. De co he sie die er is,
de ma gie van syn chro ni ci teit. De sa men hang der ding en, hoe een an -
de re eco lo gie een andere economie voortbrengt en om gekeerd.’

‘Gibberish, vaag ge neu zel, wees con creet!’
Zijn bot te com men taar had me vol le dig van de sok ken ge bla zen,

ik wist even niks te zeg gen. Aart zag het. ‘Je bent echt uit je doen, hè?
Vroe ger werd je fel als ik zo iets zei.’

Mijn ogen op het ta fel blad ge richt liet ik mijn glas rond draai en.
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‘Ik zal je hel pen. Wat be weegt je om hier over te wil len schrij ven?
Wat zijn de waar ne ming en die je aan het denk en heb ben gezet?’

Het luk te me niet, er kwam niks. Onze ker heid hield me ver lamd.
‘Laten we wat be stel len.’ 
Aart wenk te het meis je dat be dien de en be stel de een lunch. Ook

voor mij, om dat hij door had dat ik er nog niet he le maal bij was. Ik liet 
hem gaan, want zijn keu ze qua eten was aan zien lijk be ter dan de
mijne.

Een twee de glas wijn bracht het le ven in me te rug. Ik moest zelfs
even lachen om de zwoe le blik ken van Aart naar dat meis je. Maar
voor uit, even geen grap pen over z’n flirt ge drag, dit was een ernstig
ge sprek!

‘Ik meen te zien dat er ver ban den en re so nan ties bin nen de eco no -
mie een rol spe len, die niet al leen ir ra ti o neel zijn, maar emo ti o neel en 
bij na me ta fy sisch, vaak niet lo gisch te ver kla ren; er is syn chro ni ci teit,
er speelt iets ma gisch mee. De nor ma le cau sa li teit schiet te kort, er is
geen dui de lij ke oor zaak-en-ge volg re la tie, het verband is soms zelfs
retro causaal.’

‘En dat noem je ma gie?’
‘Nou ja, te gen jou, ja. Om de te gen stel ling dui de lijk te ma ken ten

aan zien van de gang ba re eco no mi sche mo del len. Ik heb de ster ke in -
druk dat die mos terd na de maal tijd zijn en slechts een schijn- exact -
heid bie den. En ab so luut on bruik baar zijn voor voor spel ling en, de
ding en lo pen soms heel an ders, meer ma gisch. e Dat zie je ook in de
na tuur die blijk baar een soort be wust zijn heeft en ons waar schuwt,
maar in een taal en code die we niet be grij pen. Ma gie kun je ook zien
als nog niet be gre pen on derd elen van de we ten schap, maar ik zie het
wat rui mer, het gaat om een dimensie die we in de we tenschap
ontkennen.’

Nor maal rod del den Aart en ik flink over de be twe ters in onze we -
reld jes en hun blun ders, maar van daag bleef het ge sprek se rieus. Mijn 
hoofd zat vol met ernsti ge ge dach ten, waar voor ik nu de kans had om
ze uit te spre ken zon der met een over de he kel ge haald te worden.

‘Ik zie een soort ma gi sche dans tus sen eco lo gie en eco no mie. Ik
denk dat eco no mie, als een min of meer lo gi sche ver kla ring van ver -
ban den tus sen waar den, pro ces sen en be lang en, maar één per spec tief 
is op wat je eco lo gi sche sys te men kunt noe men. Die eco lo gi sche me -
ta sys te men, zo als de kli maat si tu a tie van de aar de nu, re a ge ren op alle
in ter ac ties, niet al leen ma te ri ële. Daar bij is het on der scheid tus sen
eco no mie en eco lo gie es sen tieel. Eco no mie is klei ner en be perk ter
dan eco lo gie, het is een sub set die we wel heel lang op de eer ste plaats
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heb ben ge zet. Ecologie wil daarentegen zeggen dat alles met elkaar
samenhangt.’

‘Dat is een breed con cept.’
‘Klopt. Eco lo gie wordt veel al ge zien als bi o lo gie en mi lieu kun de.

Dat is me te be perkt, te ma te ri a lis tisch. Juist de in ter ac tie met niet-
 ma te ri ële as pec ten is zo in te res sant, hoe emo ties en in tu ïtie een rol
spe len bij be slis sing en. Hoe er ding en mee spe len, die he le maal niet
ra ti o neel zijn, zo als ge loof, overtuigingen, identificatie, beleving.’

‘Daarmee raak je aan de mo der ne so ci o lo gie.’
‘Dat klinkt me lo gisch in de oren. Eco lo gie is bre der dan de bi o lo -

gi sche oor sprong van het woord, er is ook de eco lo gie van een pla -
neet, een zon ne stel sel of zelfs van een Mel kweg. Eco lo gie in die in ter -
pre ta tie richt zich op de wis sel wer king tus sen or ga nis men klein of
heel groot, on der ling en met hun om ge ving. Orga nis men kun nen
ook or ga ni sa ties, le vens ge meen schap pen of sys te men zijn. ,De in ter -
ac ties kun nen ma te rieel en im ma te rieel zijn. Het is dus veel meer dan
wat zich bin nen het sys teem of bin nen de ma te ri ële di men sie af speelt. 
Je kunt het niet meer uit druk ken in har de waar den zo als dol lars of
BNP, net zo min als je het le ven kunt uitdrukken in alleen maar
materiële interacties of DNA code.’

‘Ik be speur pas sie in je be toog, Die de ric. Je klinkt nu heel an ders
dan tien mi nu ten ge le den. Houdt dit vast, dan komt je boek er.’

Onze maal tij den ston den er al een tijd je en we be gon nen te eten.
Mijn brein maak te over uren, mijn lichaam nam gre tig de voe ding op,
het was dan ook mijn eer ste ech te maal tijd van vandaag. 

‘Weet je, ik zie steeds weer dat er in de eco no mie an de re, half be -
gre pen fac to ren en in vloe den zijn, die de rich ting van de ont wik ke -
ling meer be ïnvloeden dan de cij fer tjes van de sta tis tie ken en de we -
ten schap. Al sinds de Club van Rome is groei een vies woord. We zou -
den be ter kun nen spre ken over het schep pen van ba lans. Maar kijk
nu eens hoe juist groei de si tu a tie in India en Chi na heeft ver be terd en 
de ar moe de over al is af ge no men. De we reld be vol king is over de top
heen. Er is wel de ge lijk een groei ho ri zon in beeld, we moe ten al leen
veel slim mer om gaan met ener gie, voed sel pro duc tie, her ge bruik en
delf stof fen en daar wordt over al aan ge werkt. Meer de len. Jong eren
heb ben dat in de ga ten. Ze wil len iets doen aan de ong elijk heid, om -
dat zien dat voor al de eli te pro fi teert. De macht heb bers blij ven ech ter
door gaan met angst te ge brui ken om de mas sa kort te hou den. Iets
wat me wel voort du rend be zig houdt is het kli maat. Kli maat ve ran de -
ring, kli maat cri sis en glo bal war ming als term zijn weer uit, maar het
is eco no misch ge zien wel het gro te the ma. Wordt het an ders als we
het an ders noe men? Ja, want door de hele war on cli ma te zien we de
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eco no mie door de bocht gaan, met meer na druk op nog kramp ach tig
voor ko men in plaats van te de a len met de con se quen ties en aan de
slag te gaan om bij die ho ge re tem pe ra tuur te over le ven. Dat het flink
war mer gaat wor den staat vast, we mer ken het ook hier aan het toe ne -
mend aan tal hit te gol ven en zo. We gaan niet ste vig de dij ken ver ho -
gen, geen af haal pun ten in de buurt ma ken en airco’s op ne men in de
bouw voor schrif ten, maar wel elek tri sche auto’s met zwa re sub si dies
voor de yup pen pro mo ten. De ener gie prij zen voor de bur ger gaan
om hoog, om dat de over heid de CO2 van kolencentrales wil opslaan.
De winning van Gronings aardgas veroorzaakt aardbevingen,
waarbij de burgers uiteindelijk voor de consequenties opdraaien.’

Ik moest even denk en aan een be vrien de ‘import’ Oost-Gro nin g -
er, die door de el len de daar een leu ke bu si ness had kun nen op zet ten
als ad vi seur voor scheu ren de boer de rij en. Opmer ke lijk hoe er al tijd
wat te verd ie nen valt als de over heid blun dert. Hij lacht zich rot om
het ge klung el van mi nis ters, die zich stuk bij te nop de har de Gro ning -
se cryp to-so ci a lis ten, die zich voord oen als oer-boe ren.
 Mijn vriend huur de ge re geld een ste vi ge trek ker in om de breuk -
lijntjes wat aan te zetten.

‘De hele kli maat pro ble ma tiek staat bol van mi sin for ma tie, ma ni -
pu la tie, wan trou wen en ei gen be lang. Het pro bleem is niet de ener gie,
maar hoe de macht heb bers er mee om gaan. Het sys teem ram melt en
de men sen voe len dat aan. Er is geen ver trou wen meer; her en der
flak kert de weer stand op. Er is een an der per spec tief no dig en een
eco lo gi sche vi sie kan hel pen om de on der lig gen de mecha nis men in
beeld te breng en. We moe ten an ders naar pro ble men als di ver si teits -
ver lies, eli te vor ming en schisma’s in de sa men le ving gaan kijken.
Daar wil ik me mee bezig houden.’

‘Bravo, Die de ric! Een mis si on-sta te ment om u te gen te zeg gen.’
‘Maar met dat soort kre ten kom je niet ver in we ten schap pe lij ke

kring en,’ voeg de ik er aan toe toen Aart naar me bleef grijn zen.
‘Nee, je hebt ge lijk, al leen de echt on af hank elij ke denk ers zul len je

be grij pen, al zul len ze het woord ma gie dat je net noem de niet neer
dur ven pen nen,’ ver goe lijk te hij bij het zien van mijn ong eluk ki ge ge -
laats uit druk king. ‘Leg nog eens uit wat je daar mee be doelt, maar eet
eerst dit kostelijke eten op.’

Hij had in der daad een heel bij zon de re lunch sa meng esteld. De
warm te van de soep had me een beet je ont dooid en ik ge noot van elke 
hap. Onder tus sen sprong en mijn ge dach ten alle kan ten op. Ik leg de
mijn mes en vork neer om een nieu we ge dach te uit te spre ken. Aart
was pas hal ver we ge zijn bord. Had ik zo snel zitten schrokken?
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‘In de eco no mie denk en we al tijd in ter men van per soon lij ke keu -
zes en in vloe den, naast het so ci a le en col lec tie ve, maar heb ben we ‘de
an de re wereld’, het on zicht ba re, de we zen lij ke kwa li tei ten die ook een 
rol spe len, bui ten de for mu les ge la ten. Niet al leen het ge loof, het spi -
ri tu e le, maar ook ding en als schoon heid, ver bon den heid, groeps ge -
voel, en lief de, vul maar in. Daar wil len we mis schien nog wel een
prijs kaart je aan hang en en ge luk in ma te ri ële ter men vast pin nen,
maar dat werkt niet. Er is meer, al les hangt met al les sa men. Ik zie
daar het ma gi sche in, maar maak het maar eens prak tisch. Bij voor -
beeld in de me di sche sfeer we ten de meer doord enk en de ty pes echt
wel dat onze geest ons lichaam stuurt en dat is eigen lijk de meest
praktische vorm van magie, van mind over matter. ’

Ik aar zel de, dit soort ge dach ten was ge vaar lijk, een car rière is snel
ont spoord als men je te zwe ve rig vindt. Pra ten over ma gie is een soort 
zelf moord in de we ten schap en ver daar bui ten. Dat merk ik al als ik
al ter na tie ve be han de ling en en wat krui den the ra pie met m’n huis dok -
ter aank aart. Ik zie me zelf dan toch er gens op de brand stapel staan.

‘Nog iets. Je kent mijn ar ti kel, waar in ik stel dat de mo der ne eco -
no mie zich in fei te be perkt tot een kwan ti ta tie ve be schrij ving van
ma te ri ële re la ties bin nen en tus sen eco lo gi sche systemen?’

Aart knik te al kau wend en keek me bo ven zijn be la den vork aan.
‘Mijn stel ling is dat daar mee kwa li ta tie ve en in tu ïtieve fac to ren

wor den ont kend. Zo als re ac tie pa tro nen die sa men hang en met de
iden ti teit van de sub sys te men. Bij wel ke sub cul tuur ie mand zich
thuis voelt. Dat is heel wat an ders dan de gang ba re mo del len, die
strikt cau saal en voor al re duc ti o nis tisch zijn, met cen traal de homo
eco no mi cus die al tijd ra ti o neel kiest. Ze gaan voor bij aan niet-ma te -
ri ële waar den en nor men. Nog voor bij de per soon lij ke emo ties die
onze be slis sing en be ïnvloeden is er ook nog iets als een group mind,
een groeps ge voel, dat nu zo’n gro te rol speelt in de iden ti ty po li tics. En
daar voor bij de in vloed van “de an de re we reld”, waar re li gies mee
wor ste len en nog steeds het grootste deel van de wereldbevolking in
gelooft.’ 

‘Je ziet dus ook de rol van cul tu re le fac to ren en over tui ging en, zou
je kun nen zeg gen,’ be aam de Aart en veeg de zijn mond met zijn ser vet
af. ‘Daarmee be land je hoe dan ook bij de so ci o lo gie, of, als je wilt, de
cul tu re le antropologie.’

Het meis je kwam de ta fel af rui men en Aart be stel de es pres so voor
ons. Hij speel de met zijn nog steeds keu rig ge vou wen ser vet – die van
mij was een from mel ge wor den. Be dacht zaam zei hij: ‘Dat je uit gaat
van de bi o lo gie, de be schrij ving van een eco lo gisch sys teem, biedt
een ver ras sen de kijk. De mens, de sa men le ving, de over heid en de
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hele sa men hang en de na tuur van de aar de zijn eco sys te men. Als je dat 
al le maal ziet als bi o lo gisch kan het nieu we in zich ten ople ve ren hoe
grote systemen van levende organismen werken. 

Mijn blik ver tel de hem ho pe lijk hoe blij dit me maak te. Hij be -
greep het! Het gaf me moed om mijn ge dach ten verd er uit te spin nen.

‘We moe ten niet zo zeer kij ken naar wet ma ti ge of zo ge naamd wet -
ma ti ge oor za ke lijk he den, maar naar de kracht van re so nan tie, hoe de
ene ont wik ke ling de an de re sti mu leert, voor bij de gren zen van het
ma te ri ële. De co he sie die er is, de ma gie van syn chro ni ci teit, de ma gie 
van voor uit gang, van le ven, or de ning, hoe we de entropie en
vervlakking tegengaan...’

‘Waarom aar zel je? Ga door, het klinkt heel in te res sant. Wat is je
cen tra le the se? Kan je die al for mu le ren?’

Aart is wel een beet je een al ter na ti vo, maar dan wel op een erg se -
rieu ze ma nier. Hij dwingt me tot de fi ni ties, ter wijl juist dit hele ge -
bied meer voe len dan we ten is. Hij moest eens we ten dat ik vaak naar
een uit Ne pal mee ge bracht Kali-beeld je zit te tu ren, de go din van de
ver nie ti ging en de her ge boor te met haar sling er van doods hoof den.
Ik zie die (die wat?) als ach ter haal de the o rie ën, mo del len en de fi ni -
ties. Moe der Kali zorgt voor in no va tie! Je moet je iden ti fi ca ties en
vast zit ten de over tui ging en dur ven op ge ven, maar voor uit, ik ga mee
met de wetenschapper tegenover me, die alles toch wil kaderen.

‘Mijn uit gangs punt is dat eco no mi sche sys te men ook eco lo gi sche
sys te men zijn met een net werk struc tuur, die zich zelf re gu le ren door
com mu ni ca tie, zelf re flec tie en on der han de ling en tus sen deel ne -
mers, die al len ong eveer de zelf de in di vi du e le en collectieve be langen
hebben.

Ik haal de diep adem. Hier en nu was de ge le gen heid ge scha pen om 
al mijn on uit ge spro ken ge dach ten en hy po the sen tot een ge heel te
for mu le ren. ‘Kijk, dat aan leu nen van de mens we ten schap pen bij de
exac te na tuur kun de en wis kun de is vol gens mij een dood lo pend pad.
Fy si ci kun nen voor uit gang niet ver kla ren, dat is anti-en tro pisch en in 
strijd met hun ther mo dy na mi sche hoofd wet ten, be hal ve als ze ac -
cep te ren dat er een an de re di men sie is of meer di men sies zijn, die ik
dan maar ma gisch noem en waar in de tijd een an de re rol heeft. Dat
haalt dan de cau sa li teit on der uit. Dat klinkt ing ewik keld, maar komt
neer op denken vanuit een heel ander perspectief. 

Er is meer dan al les ver ta len in as sets, for mu les, ener gie ni veaus,
emo tie lo ze en ri gi de mo del len. We moe ten meer na denk en over hoe
duur zaam heid, ener gie be spa ring, en in no va tie door werkt op ter mijn 
en bre der uit pakt. Beg rij pen hoe gro te sys te men van le ven de or ga nis -
men wer ken. De mens, de sa men le ving, de over heid, de hele e na tuur
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van de aar de, het gaat om de sa men hang der ding en, hoe een an de re
eco lo gie een andere economie voortbrengt en om gekeerd.’

‘Dat is een hele op ga ve om zo iets in een boek sa men te breng en,
een uit da ging die je je zelf stelt, Die de ric. Ik zou het bij na een fi lo so -
fisch con cept wil len noemen.’

We wa ren nog lang niet uit ge praat en om dat de mooie ser veer ster
langs kwam, be stel den we nog wat te drink en. Ze leek het best leuk te
vin den om door twee he ren met de ogen aan be den te wor den. De
zwier van haar rok je toen ze zich om draai de had iets uit da gends Of
liet ze daar mee juist mer ken dat ze er he le maal niet op gesteld was?

Aart ge bruik te die af lei ding om het ge sprek een an de re rich ting te
ge ven. ‘Diederic, wat is er aan de hand? Je bent af en toe zo af we zig,
bij na verd oofd, je ziet er ook niet echt goed uit. Zo ken ik je niet. Ben
je de pres sief?’

Mijn schou ders ga ven een dub bel zin nig ant woord.
‘Heb je moei lijk he den met My ri am?’
‘Nee, dat gaat ei gen lijk heel goed. De schei ding is pijn lijk, maar het 

loopt. Het is een pro ces, m’n hoofd en m’n hart za ten niet meer op één
lijn, er was een kloof in me ge groeid en My ri am pik te dat niet meer.
Te recht. Ik twij fel op dit mo ment meer aan m’n werk. Aart, ik ben
bang dat mijn con tract niet ver lengd wordt.’ Zo, het was er toch van
ge ko men om mijn angst uit te spreken.

‘Met de krant? Je hebt toch een vas te aan stel ling?’
‘Niet meer. Bij de over na me is ie der een ont sla gen en op ba sis van

tij de lij ke con trac ten weer aang eno men. Of niet.’
‘O ja,’ mom pel de Aart. ‘Een sterf huis con struc tie.’
‘Mijn laat ste ar ti kel wordt niet ge plaatst en ik moet van mid dag op

het mat je ko men.’
Aart keek me aan. ‘Crisis, hè? Pro beer het te zien als een mo ment

voor ing rij pen de ve ran de ring en.’
‘Nou, ing rij pend zul len ze ze ker zijn. Ik twij fel aan me zelf, aan m’n

werk, slik rust ge ven de pil le tjes, ben bang voor de ve ran de ring, die ik
zie ko men. Ik ben met me zelf aan het vech ten, ook in m’n dro men,
als of er twee per so nen in me le ven, twee par tij en die el kaar be vech -
ten. De ene zus en de ander zo…’

‘Niet zo som ber. Je hebt een goe de re pu ta tie, je schrijft hel der en
laat wei nig weg. Kor tom, je zal ook op free lan ce ba sis je ar ti ke len
kun nen ver ko pen. Waar we net over praat ten is ac tu eel en je hebt een
ori gi ne le vi sie en veel diep gang, je kent het veld en de spe lers. Breid je
li te ra tuur on der zoek een beet je uit naar an de re dis ci pli nes, Die de ric,
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dan wordt je idee van een boek een echt es say, een studie die de
mensen willen lezen.’

Dat was een aar dig ing ekleed ad vies.. Ge luk kig zei hij het als een
vriend en niet als een kri ti sche hoog le raar.

‘Bedankt voor de tip.’
Aart zwaai de met een gui ti ge blik naar het mooie meis je, dat met

een lach op haar ge zicht met een toe schoot. ‘Liefje, wil je deze twee
he ren een dro ge rode wijn, Spaans als je dat hebt, breng en, met een
plank je Fran se kaas?’

Ik zag met ja loer se ogen hoe Aart met de ser veer ster flirt te. Leg de
hij zijn hand nu op haar aan trek ke lij ke ach ter ste? Nee, in haar tail le.
Ouwe snoe pert. Hij viel op man nen, maar was niet strikt in de leer.
Dat kon ik nou he le maal niet. Zou het ko men om dat hij zich vrij voel -
de? Ge bor gen? Ge luk kig in zijn relatie met Alexander?

Dat soort over we ging en scheen Aart niet te de ren: ‘Dit doet me
aan mijn stu den ten tijd denk en. We de den in die tijd niets an ders dan
ons aan pas sen, een goe de CV op bou wen en stre ben, stre ben,’ lach te
hij en knip oog de. Neu ken, neu ken, hoor de ik hem ei gen lijk zeg gen.
Mooi niet, de sek su e le re vo lu tie liep in mijn stu den ten tijd dood op
AIDS. En nu houdt de #me too si tu a tie me wel bin nen de lijntjes. Of
neem ik dat te zwaar op?

Ik con cen treer de me even, er za ten nog wat com plexe ge dach ten
in mijn pijplijn die er om vroe gen ze uit te spin nen.

‘Aart, er spe len zo veel fac to ren mee, die niet op ge merkt wor den in
de re duc ti o nis ti sche aan pak van de we ten schap. Er zijn kop pe ling en,
die he le maal niet lo gisch zijn, mis schien niet eens cau saal, maar het
pro bleem is dat de he den daag se we ten schap daar niet naar wil kij ken. 
Eco lo gie en eco no mie zijn twee kan ten van het zelf de, en de dans die
ze sa men uit voe ren is waar het me om gaat. Het is geen ra ti o ne le dans, 
in de zin dat er geen strak ke re gels en plat te lo gi ca zijn, maar wel re so -
nan tie en syn chro ni ci teit. Als die ont bre ken en als er val se fre quen -
ties zijn, waardoor er geweld wordt gebruikt dan ontstaat er schade.’ 

‘Zie je wel! Dat zei ik net, je kijkt in fei te naar ma gie! Dat is in te res -
sant! In fei te is ma gie, in mijn ogen dan, niets an ders dan ma ni pu la tie
van de wer ke lijk heid via re so nan ties. De mees te men sen heb ben er
geen weet van, al prak ti se ren ze het da ge lijks. Men sen als Ru pert
Shel dra ke met z’n the o rie van mor fo ge ne ti sche vel den pro be ren al ja -
ren de wer ke lijk heid van bi o lo gi sche re so nan tie op een ho ger ni veau
op de agen da te krijgen, maar ze vinden niet veel ge hoor. ’

Aart raak te op dreef, dat was te voe len.
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‘Ik denk en dat zijn we met el kaar al veel lang er eens, dat ma gie
heel ge woon is. De mees te men sen noe men het toe val. De we ten -
schap kan er niets mee, want het is niet op af roep her haal baar, op een
me ter tje af te le zen of sta tis tisch aan te to nen. Maar we lo pen er al le -
maal te gen aan, er ge beu ren de hele tijd on ver klaar ba re ding en. We
mo gen het al leen niet ma gisch noe men, of zelfs maar spi ri tu eel, maar
het is wel een deel van ons leven.’ 

‘Maar zijn dat niet al leen maar in ci den ten, de pa ra psycho lo gi sche
uit zon de ring en, die ze ano ma lie zijn gaan noe men en weg wil len
stop pen, ver bui ten wat als we ten schap acceptabel is?’

Aart keek me ge trof fen aan. Sprak ik nu als de ad vo caat van de dui -
vel? Mis schien, maar ik twij fel ook wel eens aan mijn er va ring en.

‘Elke er va ring is een in ci dent,’ ant woord de hij be hoed zaam.
‘Ja en ik heb wel van die er va ring en ge had. Maar hoe be drijf je in

he mels naam we ten schap op ba sis van niet te rij men in ci den ten?’
Hij be gon te lachen. ‘Gewoon, zo veel mo ge lijk ver sla gen van in ci -

den ten te ver za me len en daar pa tro nen in zien te herkennen.’
‘Ook ma gi sche in ci den ten?’
‘Waarom niet? Als je denkt aan hoe men vroe ger dacht over ma gie

en hoe het be grip “cor res pon den ties” veel werd ge bruikt, dan zou je
ook kun nen spre ken over re so nan tie. Om in in ter net ter men te blij -
ven: we spre ken over “links” naar an de re do mei nen. Zo als re so nan tie
met de ot her world die we in het spi ri tu e le en re li gieu ze denk en te -
genk omen of de synchroniciteit van Jung.’

Ik schud de mijn hoofd. ‘Dat is be lang rijk maar ik kan er in de eco -
no mie nog niets mee, Aart.’

‘Waar zit ‘m dan de kneep vol gens jou?’
‘We kun nen het niet vat ten in fraaie sta tis tie ken, de mar ges zijn te

ge ring. Wat aan ta fel met vier men sen nog over tui gend is, verd rinkt
als je het hon der den men sen laat doen. Al die on der zoe ken le ve ren
hoog stens mar gi na le con clu sies op, en bui ten de box denk en wil men
niet echt. Dat mil jar den men sen bid den, in to ve rij ge lo ven, pro fe ten
ver eren en dat onze ge schie de nis bol staat van het on ver klaar ba re
speelt geen rol. Dat evo lu tie een kans spel is, wordt wel ge ac cep teerd,
maar waag het niet te denk en dat al les ge hoor zaamt aan een of andere 
extradimensionele factor.’

‘Precies. In mijn vak ge bied blijkt sta tis tiek ook steeds meer on -
bruik baar. Ve ran de ring be gint al tijd rond een punt, een fo cus. Dat
kan een per soon zijn, een boek, een or ga ni sa tie, een leef ge meen -
schap... van al les. Een kerk, een po wers pot zo als Sto ne henge, zelfs een 
popfestival.’
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‘"Au to no mous zo nes“, plek ken waar het ‘andere’ zich kan ma ni fes -
te ren, waar ve ran de ring be gint. de Ame ri kaan se anar chis ti sche au -
teur en dich ter Ha kim Bey schreef daar al over.’

‘Precies! Daar waar de van zelf spre ken de, ge ves tig de waar den en
nor men kri ties – met i e s – wor den be ke ken, waar de so ci a le en eco -
no mi sche druk om je aan te pas sen even weg is, daar wor den vaak
maat schap pe lij ke en cul tu re le ve ran de ring en en vernieuwingen uit -
gebroed!’

‘Waarvan acte.’ Mijn no ti tie blok je raak te aar dig vol. 
Even een punt van orde, Die de ric, hoe laat moet je te rug zijn?’
‘Oh, ja, dank je. Over een half uur.’
‘Ik re ken af en dan loop ik met je mee naar de krant. Dan ben jij

niet te laat en kun nen we het ge sprek af ron den.’
‘En wat van de al co hol ver bran den.’
Hij lach te en zwaai de naar het leu ke dien ster tje, want zo be ti tel de

hij haar, een tik je ba by boom er macho. ‘Daarom eet ik er al tijd bij.’ Hij
pin de in het ap pa raat je in haar hand. Zelfs dat had iets erotisch.

‘Dank je lief, kind,’ zei hij met een hart ver ove ren de glim lach.
‘U lijkt op mijn groot va der.,Dag me neer, tot de vol gen de keer.’
Zo, die kon hij in zijn zak ste ken, dit was een mil len ni al met pit, die 

hem als “boomer’ op z’n plek zet te. Het scheen hem al ler minst te de -
ren.

Onder weg naar de krant pak te ik de draad op. ‘Men be gint hier en
daar in te zien dat eco no mi sche “waar den” heel sym bo lisch en sub -
jec tief kun nen zijn, dat de euro’s op de ba lans van een on der ne ming
heel an de re zijn dan de laat ste euro van een da klo ze. Je zou kun nen
zeg gen dat de sym bo li sche eco no mie nu een ei gen plaats be gint te
krij gen naast de tra di ti o ne le in steek. Als jour na list weet ik dat na -
tuur lijk, maar ook ie de re za ken man of bank ier be grijpt dat wat er op
de ba lans staat op z’n best een in ter pre ta tie van de wer ke lijk heid is En
meest al be hoor lijk ge ma ni pu leerd. Re ser ves, voor zie ning en, waar -
de ring en. Mijn vak is om daar door heen te kij ken, de wer ke lij ke
“Gestalt” aan te voelen en dan aangeven waar het naar toe gaat.’ 

‘Zou je dat een pa ra dig ma ver schui ving kun nen noe men? Ik wil
daar ei gen lijk wel meer over le zen Als je ge lijk hebt, zou den we hier
een kiem van een so ci aal-eco no misch ve ran de rings pro ces te pak ken
heb ben. Hm, in te res sant. Jam mer dat we maar met ons twee ën zijn en 
geen tijd heb ben om nieuwe wegen te verkennen.’

Een beet je op ge won den van de per spec tie ven die op doem den,
ston den we stil op de gracht en ke ken el kaar aan.

‘Zoveel,’ kreun de ik. ‘Dat kan een mens toch nooit be hap pen?’
Aart keek naar de lucht en maak te een wij de zwaai met zijn arm.
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‘Ik wil nog verd er kij ken, ik ge loof dat we in een sym bo lisch uni -
ver sum le ven, dat al les om vat, ook voor bij het men se lij ke. Juist de
mo der ne fy si ca leert ons dat niets is wat het lijkt, dat al les met al les
ver bon den is, de zo ge naam de non-lo ca li ty. Dat kun je ook in ter pre te -
ren als dat er bui ten de nor ma le ruim te-tijd di men sie een ot her world
is, waar an de re wet ten heer sen en bij voor beeld en tro pie niet meer
heerst. Com mu ni ca tie met die ot her world is, be hal ve op dat heel klei -
ne kwan tum ni veau waar mee we af en toe in con tact ko men door ele -
men tai re deel tjes heel hard te la ten bot sen, een sym bo li sche kwes tie.
Dus weer die re so nan tie, die de traditionele we ten schappers
helemaal niet zien zitten.’ 

‘Maar ze kun nen ook ding en als fi nan ci ële cri ses niet goed ver kla -
ren, ze ko men met qua si-ra ti o ne le in ter pre ta ties van psycho lo gi sche
pro ces sen, maar altijd achteraf.’

‘Zou jij die dan wel kun nen ver kla ren, als je van uit een an de re ge -
zichts hoek re de neert?’

‘Ik denk dat we de eco no mie als een vrij be perkt deel van een bre -
de re wer ke lijk heid moe ten zien. Om te be gin nen als deel van een eco -
lo gi sche wer ke lijk heid, maar ik ben ge fas ci neerd door wat nog min -
der ver klaar baar is en waar je soms een glim pje van ziet. Ik zoek niet
naar con spi ra cies. Onge twij feld zwe ren er men sen sa men met min der 
et hi sche mo tie ven, maar ik zoek naar de sing ula ri ties, de won der lij ke
mo men ten dat er een fundamentele verschuiving op treedt...’

‘Mijn vak ge bied,’ grijns de Aart ‘verandering, en hoe dat tot stand
komt’. 

We wa ren er nog niet uit, dat was dui de lijk. Aart be greep, dat ik
nog niet klaar was met hem, dat ik meer klank bord no dig had en we
maak ten een af spraak voor die avond. Voor het ge bouw na men we
zwij gend af scheid en druk ten el kaars hand.
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VER RAS SING EN

Ter wijl ik me naar de re dac tie be gaf, viel me de stel lig heid op, de
bra vou re zelfs, waar mee ik mijn idee ën had zit ten ver kon di gen te -
gen over een ge ren om meer de we ten schap per, ook al was het dan mijn 
vriend. Aart week na tuur lijk wel af van wat de ge mid del de we ten -
schap per te ber de bracht. Hij had blijk baar een plek we ten te be -
macht i gen waar dat kon, een soort pa ral lel uni ver sum met wat meer
vrij heid. In ie der ge val voel de ik me op ge lucht, ter wijl va noch tend de
angst me nog om het hart had ge sla gen over mijn baan. Zou het de
wijn zijn? Of was het iets heel anders? Ik was in ieder geval niet bang
meer.

Op de trap naar het kan toor van de hoofd re dac teur was de kans
dat ie mand me aan schoot vrij wel ni hil. In te gen stel ling tot de lift, die
soms net op een dorps café leek. 

Gaan de weg verd amp te mijn over moed. Func ti o ne rings ge sprek.
Wat moest ik daar on der ver staan? Het be te ken de in ie der ge val dat
mijn heer Blink iets niet goed deed. God, ik voel de me nog ze nuw -
acht i ger dan toen ik op school bij de rec tor moest ko men, die me met
mijn heer Blink aan sprak als het echt ernstig was.

Mijn voet stap pen maak ten geen ge luid in de gang met vast ta pijt.
Mijn hart klop te bij na hoor baar in de ge demp te stil te. Dit was al tijd
de verd ie ping van de di rec tie ge weest. MacUigh had bij zijn aan tre -
den dui de lijk ge maakt dat hij als hoofd re dac teur niet pri mus in ter pa -
res was, maar dat hij van de nieu we aan deel hou ders de on dub bel zin -
ni ge op dracht had ge kre gen om de Eco no mic Re view winst ge vend te
ma ken. Hij was ei gen lijk meer blad ma na ger of uit ge ver dan hoofd re -
dac teur. We wa ren al le maal mee om hoog ver huisd; het ge bouw was
ver kocht en de onderste verdiepingen waren bezet door andere
bedrijven.

Ma de lei ne, zijn se cre ta res se, was ook nieuw, een koe le yup in dure
kle ren. Ze wuif de me met een on per soon lij ke glim lach door, de deur
naar ‘het hoofdkwartier’ stond open.

‘Ah, Die de ric, ga zit ten.’
Het viel me op eens op dat MacUigh best een knap pe man was, met 

een in ne men de glim lach en een pro fes si o ne le in te res se voor men sen. 
Hij stel de me nor ma li ter op mijn ge mak, al leen van daag was ik ex tra
op mijn hoe de. Hij zou me met de zelf de glim lach op straat kunnen
zetten. 

‘Och Ma de lei ne, be stel je even twee kof fie voor ons?’ Te gen mij: ‘Jij 
drinkt toch het liefst een lat te? Doe mij er ook maar een tje, dear.’
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Zijn Ne der lands was bij na per fect. Dat hij wist van mijn voor keur
voor een lat te mac chi a to stel de me ge rust. Ie mand die je gaat ont slaan 
bied je niet zijn lie ve lings kof fie aan.

‘Diederic, ik wil het over twee ding en met je heb ben. Je laat ste ar ti -
kel en een op dracht waar de krant jou graag op uit wil stu ren.’

‘Begin maar met het slech te nieuws.’ Ho pe lijk was mijn stem een
beet je vast.

Hij wierp me een ernsti ge glim lach toe. ‘Je ex pli cie te stand pun ten
ko men niet he le maal over een met de lijn waar mee de Eco no mic Re -
view zich wil pro fi le ren.’ Hij stak zijn hand op toen mijn lip pen zich al 
open den voor een weer woord. ‘Je bent een ge ren om meerd se ni or lid
van de re dac tie, Die de ric. Onze le zers zul len jouw stel ling na me zien
als die van de Economic Review.’

‘En daar zit eh, een dis cre pan tie tus sen?’
Hij knik te en keek naar de deur. De rest van mijn re pliek bleef ong -

ezegd, de kof fie werd ge bracht. Onze ste re o ty pe kof fie juf frouw was
on langs ver vang en door een teng ere, iet wat an dro gy ne Ma rok kaan se 
jong en. Er was voor elk een stuk gebak bij.

De lat te was ver fijnd, zo heel an ders dan de bak ken troost die we
vroe ger kre gen. De zoe tig heid was na ve nant sub tiel van smaak.

‘We heb ben om een peer re view ge vraagd,’ ging MacUigh verd er.
‘Dat kan even du ren. We wil len ons stand punt ten aan zien van de
rich ting waar in de Eu ro pe se eco no mie zich dient te ont wik ke len,
mede in ver band met de Brexit pe ri ke len, Trumps Ame ri kaans-Chi -
ne se han dels oor log, het toe ne men de en over al ma ni fes te ren van on -
te vre den groe pen en bur gers en de span ning en in het Na bije Oos ten
het liefst in een po le miek ken baar ma ken. Maar jouw uit een zet ting
over de voord elen van klein scha li ge net werk be drij ven en het ver -
moe de lij ke ef fect van fis ca le be voord eling van regio nale netwerken,
wordt niet door iedereen geapprecieerd.’

Mijn op ge luch te zucht bleef waar schijn lijk niet on op ge merkt. Een 
po le miek was goed. Argu men te ren op het scherpst van de sne de.
Ten min ste van uit de vei li ge bed ding van een vaste baan.

‘Dat is niet echt slecht nieuws,’ zei ik, zo non cha lant mo ge lijk.
MacUigh glim lach te breed. ‘Daar ben ik blij om. Je krijgt de re ac -

ties te zij ner tijd on der ogen. Dan nu de op dracht.’
Dit was geen ver zoek meer, dit was een com man do.
‘Luister goed. Wat ik je nu ga zeg gen moet ge heim blij ven.’
Mijn twee ving ers raak ten mijn lip pen even aan.
‘Het is de be doe ling dat je een reeks ar ti ke len gaat schrij ven. Je zult 

je bron nen ech ter niet kun nen noe men. Je ver sla gen zul len een per -
soon lij ke waar ne ming be tref fen. Als we ze plaat sen zal ik er een
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hoofd re dac ti o ne le in lei ding aan voor af la ten gaan.‘ Hij keek me
vorsend aan.

‘Ongebruikelijk.’ Mijn mond was plot se ling droog ge wor den.
Werd ik weg ge pro mo veerd?

‘Onze krant is uit ge no digd om ver slag te doen van een be slo ten
cong res van bank iers, top be leg gers en fi nan ci ële des kun di gen in Ba -
sel over een paar hot to pics, die te ma ken heb ben met de zor gen van de 
financiële wereld.

Maar we krij gen die kans on der strik te voor waar den. Er is spe ci -
fiek om jou ge vraagd. Ik zou je trou wens an ders ook heb ben uit ge ko -
zen om dat je de meest be trouw ba re se ni or au teur bent waar over we
beschikken.’

Argwaan be kroop me. Wat was hier gaan de? Had hij een an de re
baan voor me ge von den? Nu ja, als het maar goed be taal de...

‘Dank voor het com pli ment.’ Bet rouw baar, hah. Het be te ken de al -
leen maar dat ik mee gaand, ge hoor zaam was en geen sub ver sie ve
ding en zou doen, het geen he le maal con form de waar heid was. Maar
ge vraagd? Dat was apart.

‘De par tij en in die be spre king en ei sen niet al leen een ver kla ring,
maar zelfs een eed van ge heim hou ding. Ben je daar toe bereid?’

‘Geheimhouding van wat? Dat ik mijn bron nen niet mag noe men
is al, nou ja, las tig voor een jour na list.’

MacUigh stond op en be gon te ijs be ren. Blijk baar hin der de hem
iets.

‘In deze op dracht gaat het om het ver woor den van de stand pun ten 
van één of enk ele par tij en, mis schien zon der dat je de an de re par tij te
zien of te spre ken kan krijgen.’

‘Het is een cong res, zei je. Daar spre ken toch voor- en te gen stan -
ders van be paal de over tui ging en?’ 

MacUigh aar zel de even. ‘Ik heb be gre pen dat er een soort be gin se -
len strijd aan de gang is. Ik stel me voor dat je de ver schil len de stand -
pun ten, als die er zijn, neu traal weergeeft.’

‘Dus geen hoor en we der hoor? Geen vrije nieuws ga ring? Geen ei -
gen me ning? En ook al geen bron ver mel ding?’

Hij glim lach te aar ze lend naar me. Was het ge meend of een pose? 
‘Je zult daar meer dan een pers voor lich ter zijn, Die de ric. Er wordt

om kri ti sche, in tel li gen te weer ga ven ge vraagd, die on der je ei gen
naam ge pu bli ceerd zul len wor den. Na een peer re view uit er aard.’

Ik keek hem ach ter doch tig aan. ‘Dat valt wel te le ve ren. Wat voor
een eed wordt er van me ver langd?’ De hele dag was al ong emak ke lijk, 
maar nu werd ik in een hoek ge dre ven. Voor het blok ge zet. Aan één
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kant streel de deze uit ver kie zing mijn wank ele ego, aan de an de re kant 
voor voel de iets in mij gevaar.

Op dat mo ment kwam Ma de lei ne ach ter mij langs en leg de een
pa pier op de ta fel. Het was zwaar, rul pa pier met een stem pel in preeg -
druk en een ele gant brief hoofd van een Zwit sers no ta ris kan toor in
Ba sel. De tekst was in het Engels ge steld. Het was een een vou di ge be -
lof te die uit slui tend be trek king had op het cong res en die ik niet al -
leen moest te ke nen, maar daar ter plek ke ook uit spre ken en be ves ti -
gen. Con tract breuk had op staan de voet ont slag tot ge volg, met de
kans op een boetebeding van 1 miljoen euro. 

‘Wat als ik niets weet te schrij ven? Of als mijn ar ti kel af ge we zen
wordt?’

McUigh lach te als een boer met kies pijn. ‘Dat klinkt me on waar -
schijn lijk in de oren. Ik ver on der stel dat je dan niet be taald krijgt en
ook de onk os ten zelf zal moe ten dragen.’

Rus tig, Die de ric. Schrij ven lukt me al tijd. Daar ligt het pro bleem
niet. Wat dan wel de oor zaak van mijn stress was zou ik la ter moe ten
on der zoe ken. Er werd nu een ant woord verwacht.

‘Eh, kan ik even naar het toi let?’
‘Ga je gang. Laat je mo biel hier, zo lang je niet ge te kend hebt.’
Ik ril de on wil le keu rig, leg de mijn steun en toe ver laat op de ta fel en 

liep ach ter Ma de lei ne aan, die me de weg wees naar een luxu eu ze toi -
let groep in na tuur steen en in di rect licht. Hoogst waar schijn lijk
camera’s. Er was een sterk ge voel dat de brief van va noch tend op dit
mo ment ge o pend moest wor den; het was nu cri sis. Het zei me ook dat 
die brief niet ge zien moest wor den. In mijn bin nen zak wist ik de en -
ve lop met mijn ving er te ope nen. Op de vloer knie lend strik te ik mijn
ve ters. Mijn lichaam scherm de de brief af voor de fish-eye ca mera bij
de deur.

Het pa pier be vat te een met de hand ge schre ven url. Het brief -
hoofd ver meld de geen adres ge ge vens, er stond al leen bo ven aan ge -
print: Eco-Po si ti vism. Ik prent te de url in mijn ge heu gen, deed de
brief te rug in mijn bin nen zak en liep de gang op. Over syn chro ni ci teit 
ge spro ken, dit kon toch geen toe val zijn? Vier ver ras sing en op één
dag. A, het ge sprek met Aart over mijn on der zoek voor een boek over
eco lo gie en eco no mie, B, de voor zicht i ge po ging de voord elen te be -
schrij ven in mijn laat ste ar ti kel over re gi o na le net wer ken, dat ge wei -
gerd wordt, C, een brief je met als brief hoofd Eco-Po si ti vism, een ti tel
die niet zou mis staan als ti tel voor mijn boek, en D, ik word als waar -
ne mer uitgezonden naar het centrum van de financiële we reld macht. 
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We reld macht? Waar om die ge dach te? Omdat de Bank der Bank -
en, de BIS, in Ba sel ge ves tigd is? Op het drie lan den punt Duits land,
Frank rijk en Zwit ser land? Maar net in het fi nan ci ële bol werk Zwit -
ser land, dat zorg vul dig bui ten WO I, de beur scri sis van 1929, WO II,
de NAVO en de EU wordt ge hou den en sinds 1944 kracht i ger is ge -
wor den als nooit te vo ren. De fi nan ci ële we reld zo als wij die ken nen is
ont staan uit de Twee de We rel door log. Eerst met een goud dek king
(via de Con fe ren tie van Bret ton Woods 1944) maar in 1971 min of
meer los ge sla gen toen de gou den stan daard werd ver la ten en de eco -
no mie verd er werd be paald door on der ling ver trou wen (tus sen
bank en on der ling en re ge ring en). Dus dat fi nan ci ële bol werk van de
BIS, het mach tig ste ter we reld naast de Fe de ral Re ser ve van de Ver -
enig de Sta ten, dat al eer der in 1913 werd op ge zet, is juist ont staan
door de Twee de We rel door log. Door met deze bank te goe den te
investeren en geld te creëren is de macht van de banken gaan deweg
toegenomen. 

Ik heb er gens een rap port ge maakt met alle de tails voor de krant,
dat zal ik nog even down lo a den.

Ik wan del de te rug en ging te gen over MacUigh zit ten.
‘Zo. Het is niet echt pret tig, al die re stric ties en ge heim hou ding,

maar de op dracht maakt me vre se lijk nieuws gie rig. Je weet dat ik daar 
geen weer stand aan kan bieden.’

‘Dat is met mij al het zelf de, Die de ric.’ Het leek of hij het meen de.
‘Ik weet niet meer dan jij. Ik heb ech ter de stel li ge ver wach ting dat je
met baan bre kend nieuws zal komen.’

De ma ni pu la tor! Toch, hij is ook een man van het vak. Dub bel ge -
vaar lijk dus, ze ker voor laf fe lie den als me neer Blink.

Ik te ken de de ver kla ring. MacUigh en Ma de lei ne te ken den als ge -
tui gen.

‘Zo, tijd voor wat ster kers.’ Hij haal de fles sen en gla zen uit een
kast. ‘Whisky?’ 

Ik zag het merk en knik te.
‘Proficiat, Die de ric. Ik ben blij dat ik me niet in jou ver gist heb. Het 

is een pre cai re zaak.’
‘Je be doelt, als ik ge wei gerd had?’
Hij glim lach te. ‘Je hebt niet eens naar de emo lu men ten ge vraagd.’
Iets in mij wil de niet we ten wat de ge vol gen van een wei ge ring van

mijn kant zou den zijn ge weest. Een an de re sub per soon lijk heid van
mij wil de dat juist we ten. Het was ech ter be ter om de vraag voor me -
zelf te hou den. ‘Heb ik me zelf nu in de ving ers ge sne den door niet te
onderhandelen?’
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Hij schud de zijn hoofd. ‘Integendeel. Jouw spon ta ne loy a li teit zal
je te zij ner tijd meer be we gings vrij heid ople ve ren dan als ik je met
geld had moe ten over ha len. Ook fi nan cieel zal je er geen spijt van
hebben.’

‘Hoe nu verd er? Wat wordt er van mij ver wacht?’
Hij reik te me mijn mo biel aan. ‘Ik weet het niet, Die de ric. Alleen

dit: Blijf de ko men de da gen thuis, er zul len je ding en wor den ge -
bracht die je no dig gaat heb ben. Wij heb ben een lijst ge kre gen, waar
Ma de lei ne voor gaat zorgen.’

Be ne den in het re dac tie lo kaal ging ik op mijn werk plek zit ten en
zocht een paar ding en op. Het was vrij dag mid dag, nog even naar de
bor rel? Ik zou ook nog met Aart gaan eten.

Café Neu te boom was af ge la den, ach ter in werd het rook ver bod
zo als ge brui ke lijk straal ge ne geerd. De walm sloeg me te ge moet. Ik
had er bij na met een spijt van te zijn ge ko men. Niet gaan had ech ter
vast meer rod del ver oor zaakt, ge me ne re. Dat de lead voor de vrij da -
ge di tie naar Bram was ge gaan, kon van al les be te ke nen. Alleen niets
goeds. Dat een ne o li be raal de lead mocht le ve ren er voer ik als een
gro te re ne der laag dan het lou te re feit dat mijn artikel niet was
geplaatst. 

‘Diederic! Toch ge ko men?’
Frouk je, onze be schei den Rus land-wat cher, kwam met haar echt -

ge noot naast me staan, greep het vol le pils glas uit diens hand en gaf
het aan mij. Ze was be vriend met mijn ex-to be, die voor heen ook
vaak van de par tij was op vrij dag. Haar ate lier was hier niet ver van -
daan. 

‘Ik sprak My ri am laatst. Ze is reu ze op ge lucht dat jul lie schei ding
geen vecht schei ding is ge wor den.’

Ik trok met mijn schou ders. Frouk je was dan wel be schei den in
haar ar ti ke len, in per soon lij ke za ken was ze heel di rect. De rest van de 
re dac tie was te laf om me aan te dur ven spre ken. Of was ik te on be na -
der baar? De meest ge ci teer de eco no mie jour na list? Had den ze ver -
wacht dat ik ontslagen zou worden? 

In mijn auto tik te ik de url uit de brief op mijn iPho ne. Page not
found. Op weg naar mijn af spraak met Aart zat me dat nog het mees te
dwars. Ik borg de brief maar weer weg.

We ging en toch maar eten in het zelf de res tau rant, mis schien was
dat leu ke dien ster tje er wel. En dat klop te, maar ze was dui de lijk wat
af stan de lij ker, dus kon Aart zich met mij be zig hou den. Ik ver tel de
hem de hoofd lij nen van het ge sprek die mid dag, mijn stem ming was
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een stuk be ter. Nu kon ik met wat meer zelf ver trou wen naar Aart
luisteren.

Hij had ook niet ver wacht dat het ge sprek met de hoofd re dac teur
slecht zou uit pak ken. Was ik niet de man die kleur gaf aan de Eco no -
mic Re view, dat had den ze echt wel in de ga ten. Dat ver zoek om deel
te ne men aan die con fe ren tie was niet toe val lig, ik was hun ster jour -
na list. Maar hij ging nog een stapje verd er en kwam met kri tiek die
veel verd er ging dan wat MacUigh van uit zijn po si tie zag. Aart prik te
graag door de op per vlak te heen, zag mijn on der lig gen de twijfel en
ging daar op in.

‘Diederic, je legt ving ers op zere plek jes en dat vin den de le zers en
dus MacUigh pri ma. Daar in ben je heel goed. Maar zie je ook een
koers waar het heen gaat, of heen zou moe ten gaan? Luis ter, ik gun je
je suc ces als jour na list en com men ta tor, je doet het goed, je hebt aan -
zien en ge zag. Je ar ti ke len zijn spraak ma kend, maar be sef je ook, dat
het een lap pen de ken is, een se rie ob ser va ties waar in een ech te
samenhang ontbreekt?’ 

‘Hoe moet het dan an ders? Dat is toch het werk van een jour na list? 
Schrij ven over ding en die ac tu eel zijn?’

Aart schud de zijn hoofd. ‘Je schrijft over de bo nus drift van de eli -
te, over de ren te lo ze eco no mie, over de Chi ne se ne o ko lo ni a le ex pan -
sie, over teu gel lo ze geld schep ping, bit coins, over con cen tra tie ten -
den zen en di ver si teits ver lies in de cy ber spa ce eco no mie, over de te -
loor gang van za ke lij ke ethiek, over de nieu we mega-fi lan tro pen, over
pro fi te ren en aan ja gen van de kli maat gek te, maar ik zie geen heldere
onderliggende koers.’

Hij was dui de lijk se rieus van plan me eens flink door te za gen.’
Waar denk je dat dit naar toe gaat, Die de ric?’
‘Wat be doel je?’ De vraag speel de in op een soort leeg te in me, een

hi aat, dat me plaag de, aan me knaag de.
’Nergens heen, als je niet be seft dat je nog al zwalkt, qua on der wer -

pen, er is geen gro te lijn, geen dui de lij ke koers.’
‘Is er dan een koers? En wie zou die dan moe ten be pa len?’
‘Je re a geert op wat er al le maal ge beurt, maar je stuurt ner gens

heen.’ Hij stak zijn hand op toen ik wil de re a ge ren. ‘Nu is dat mis -
schien ook niet aan de jour na lis tiek, maar ik zie dat ook in de we ten -
schap, Die de ric. Zelfs No bel prij zen wor den te gen woor dig niet meer
ge ge ven aan enk eling en, maar aan groepjes, laatst nog die voor de
eco no mie aan men sen die leu ke ex pe ri men ten deden rond armoe -
debestrijding.’ 

‘Dat is pre cies waar ik op wil de aan slui ten met het ge wei ger de ar ti -
kel,’ was mijn re ac tie. De sa men hang was dat ze al le maal ver bon den
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zijn aan de zelf de uni ver si tai re hots pot van Har vard en MIT. Ze heb -
ben het gro te ar moe de pro bleem in “klei ne re, be ter be heers ba re vra -
gen” on der ver deeld, praktisch gemaakt.’ 

‘Is dat een bij dra ge aan een breed in zicht in de oor za ken van ar -
moe de?’

‘Misschien helpt het een oplos sing te vin den.’
‘Dat zou kun nen. Dat de waar de niet zo zeer we ten schap pe lijk van

aard is, maar maat schap pe lijk. Hm, dat is mijn vak ge bied. Be dankt
voor dit in zicht,’ lach te Aart opeens. 

‘Diederic, ik ken je als een pro fes si o nal die de mecha nis men ach -
ter fe no me nen hel der kan krij gen. Waar jij en ik en de hele we ten -
schap aan lij den is ko ker denk en. Nu je zelf gaat twij fe len aan de waar -
de van je werk sta je mis schien open voor het in zicht, dat jouw toch
wat schi zo fre ne aan pak op een of an de re ma nier een af spie ge ling is
van wat er in de we reld ge beurt. Want je kiest niet echt, je mit sen en
ma ren, mooi ge pre sen teerd als we ten schap pe lij ke twij fel en ra ti o ne le
fal si fi ca tie nei ging, ver ber gen niet dat je tus sen wal en schip ma noe u -
vreert, dat er een die pe kloof is tus sen je ra tio en je emo tie. Je ver bergt
dat pro fes si o neel, en omdat je lezers dat ook doen, kom je er mee
weg.’

‘Je geeft me echt hoop, maar niet heus,’ was mijn wrange re ac tie.
‘Niet boos wor den. Ge woon kij ken naar je zelf, zon der oor deel.

Door de schei ding en de on ze ker heid op de re dac tie ben je aan al les
gaan twij fe len. Wil je dit nog wel, dit schip pe ren, dit spa ren van de
kool en de geit?’

‘Nee!’ zei ik hef ti ger dan be doeld. Met een iets meer ge demp te
toon raas de ik te gen Aart: ‘Ik kan mijn le zers niet echt con fron te ren
met wat ik voel aank omen. En dat is een zwa re cri sis. Ik durf niet
recht streeks te wij zen op de su ïcidale ten dens van het Wes ter se ne o li -
be ra lis me, ter wijl de ram koers met mi lieu en mens waar dig heid toch
dui de lijk is. Mijn le zers en mijn nieu we baas en dus de ad ver teer ders
willen dat niet horen.’

‘Dus pas jij je aan.’
‘Wat moet ik an ders?’
‘Zie je niet dat die ont ken ning een ba sis heeft in je ei gen min der -

waar dig heids ge voel? Dat jij de eco no mie en de markt wer king als een
soort af god pre sen teert? Tijd om wak ker te wor den, Die de ric, juist nu 
je denkt dat er te gen wind is kun je even af stand ne men, een an der
per spec tief een kans ge ven, en eens in de spiegel kijken.’

‘Jij hebt mooi pra ten.’
Aart lach te ver zoe nend. ‘Ik zeg het ook te gen me zelf, Die de ric. Ik

heb er ook last van. Ga op zoek naar de gro te ver ban den, naar de ech te 
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thema’s, maar be gin dan met je zelf. Wel ke thema’s spe len in jouw le -
ven die zich spie ge len in je werk en de eco no mie? En ge loof me, het is
de hoog ste tijd, an ders zie ik je weg zink en in de tail oplos sing en, in es -
ca pis me, in je ener gie ste ken in pie ke ren en de pres sies. Ik ken je goed
ge noeg, er bor relt nu iets in je, er wil een in zicht in je zelf en in de we -
reld naar bui ten ko men, laat dat maar ge beu ren, zelfs al gaat dat met
pijn gepaard.’

‘Dat is wat ik pro beer, Aart. Dat is waar om ik tus sen de be drij ven
door be zig ben met een boek, hoe vir tu eel dat nu ook is. Het is mijn
ank er. Het is zo’n on be stemd ge voel, er gens ach ter in mijn hoofd. Om
een beeld te ge brui ken waar ik veel naar kijk de laat ste tijd: Je hebt van 
die gol ven die op het punt staan om te slaan, maar het dan toch niet
doen. Soms lijkt zo’n golf zelfs te verd wij nen, om even la ter, dich ter
bij het strand, op nieuw aan te zwellen.’

‘Een mooi beeld,’ vond Aart. ‘Ga eens uit zoe ken waar uit die golf
be staat, wat de krach ten zijn die hem drijft. Wat jij be schrijft zijn de
voor te ke nen van gro te ve ran de ring en. 

‘Maar la ten we eerst eens door gaan met over waar we van mid dag
wa ren ge ble ven, want dan ko men we van zelf bij de on der stroom die
ik je dui de lijk wil ma ken. Eer der raak te je wat ding en aan, die ik niet
in je ar ti ke len te genk wam, maar me in te res se ren, zo als wat je denkt
over ma gie. Je had het ook over een ot her world.’

‘De mo der ne kwan tum fy si ca heeft, als ver kla ring voor de ma ni -
fes ta tie van ener gie in dis cre te “kwan ta” als ele men tai re deel tjes, een
com plexe en erg ma the ma ti sche mul ti di men si o ne le ver kla ring ge -
con stru eerd en daar ook ex pe ri men teel aan wij zing en voor ge von -
den. Ook voor de we ten schap is dus een ot her world voor bij ruim te en
tijd nu be spreek baar. Erwin Lazlo heeft het bijvoorbeeld over een
bezield heelal.’

Aart grin nik te. ‘Noch de astro no men, noch de deel tjes fy si ci dur -
ven het daar in het open baar over te heb ben, maar ze lo pen er da ge -
lijks tegenaan.’

Hij ging ver zit ten, riep het dien ster tje en be stel de, ik liet dat maar
aan hem over. ‘Mooi, dat zijn we eens. We le ven nu, in ons Wes ters
per spec tief, met een naar mijn me ning te be perkt en ma te ri a lis tisch
we reld beeld, dat steeds meer faalt in het ver kla ren van bij voor beeld
voor uit gang. Het klinkt erg post mo dern, maar ie de re link met de
wer ke lijk heid is sub jec tief en hangt van het pa ra dig ma af waar mee je
waar neemt en denkt. De al che mis ten werk ten met vol strekt an de re
con cep ten dan de hui di ge “che mi ci”. Toch is de che mie uit de al che -
mie ont staan. Bij voor beeld tech nie ken om zui ve re stof fen uit een on -
zui ve re ma trix te ex tra he ren. Dus mis schien is er hoop, moe ten we
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door deze crisis in het materialistisch denken heen om verder te
komen.’

Aart lach te op eens vro lijk. ‘In de waan een lu diek we ten schap per
te zijn, heb ik niet doord at mijn denk en vast ge roest zit in een pa ra -
dig ma dat ik niet eens he le maal on der schrijf. Blijkt in een ge dach te -
wis se ling met een vriend. Te rug naar jouw eco lo gi sche eco no mie of
eco no mi sche eco lo gie. Je stelt dat lo ka le mark ten re gu le ren de me -
cha nis men zijn in een eco sys teem, dat wil zeg gen een land schap en
de be wo ners er van; mineraal, plantaardig, dierlijk en menselijk.’

‘En cul tu reel, zelfs spi ri tu eel. Maar daar schiet mijn ken nis te kort,
als eco noom kijk ik naar geld, har de waar des, af ruil ver hou ding en. In
ie der ge val moe ten de in rich ting van het land schap, de in fra struc -
tuur, land bouw met ho den, on der wijs, ge zond heid, huis ves ting en
der ge lij ke in de vergelijking worden meegenomen.’

‘Dus dan heb je dui de lijk een sys teem we ten schap per no dig, om
het bre de re ka der te zien.’

‘Zeker. Tot die tijd komt er af en toe een ar ti kel uit mijn tekst ver -
wer ker over een uit ge licht on derd eel waar ik iets over meen te kun -
nen zeggen.’

“En je mist de hoofd lij nen.’ Zijn sug ges tie was dat hij me daar eens
even bij zou hel pen. Aart was dui de lijk in col le ge-mode, hier kwam
de pro fes sor aan bod. Met zijn vi sie, ui ter aard, maar ing epakt in vra -
gen die hij zelf zou be ant woor den, ik ken de dat van hem.’

‘Ken jij de hoofd lij nen van so ci o cra tie?’
’Nee, ik ben eco noom, geen so ci o loog. En je weet, eco no mie is

toch een be perk te kijk op de wer ke lijk heid. In de eco no mie is de heer -
sen de op vat ting, dat al les moet pas sen in onze tang ible world, in onze
aan raak ba re en meet ba re wer ke lijk heid. Men ziet het als “exac te” we -
ten schap, met mooie for mu les en een homo eco no mi cus, die ra ti o -
neel han delt. In dat beeld zijn barst jes ge ko men, emo ties spe len ze ker
een rol in ons han de len, waar schijn lijk meer dan de lo gi ca en cau sa li -
teit van de traditionele modellen en formules in de economie.’

Aart glim lach te, maar trap te er niet in. ‘Je kent wel de con sen sus
be sluit vor ming, zo als die bij na tuur vol ken be staat? Bestond?’

‘Net zo lang pra ten en stand pun ten uit wis se len tot ie der een het
eens is?’

‘Het gaat wel even verd er. Het is ei gen lijk een groot man co van de
cul tu re le an tro po lo gie dat ze de we zen lij ke ma gie van at tu ne ment,
het af stem men door trom me len, zing en, han den vast hou den, ge za -
men lijk bid den, me di te ren, man tra zing en, het sa men zing en in de
kerk, bij ver jaar da gen, ga zo maar door, niet deug de lijk heb ben on -
der zocht. Want het werkt. Ri tu e len wer ken. Op psycho lo gisch, so ci -
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aal en op ma gisch ni veau. Door mecha nis men als spie gel neu ro nen en 
door wat we group mind kun nen noe men. Er treedt een re so nan tie op
van her seng ol ven. Op fy siek ni veau meetbaar met een EEG, maar dat
is nog nooit bij een groep gedaan.’

Dit leek op een privé col le ge.
‘Dat kan zich ui ten in tran ce toe stan den, het ram me len aan de

gren zen van tijd en ruim te, maar het helpt ook het ego los te la ten, de
pro gram me ring die we als verd edi ging, maar dus ook be per king van
onze per cep tie heb ben ge ac cep teerd, als zijn de ons “zelf ”. Op een of
an de re ma nier scha kelt een ri tu eel of groeps pro ces iets in, of mis -
schien wel uit, bij de deel ne mers,waard oor ze meer on be voor oor -
deeld over een on der werp kun nen na denk en. Het is een soort ego
over stij gen de com mu ni ca tie. Niks spooky, het is fysiek meet baar.’

‘Aart, als ik jou niet had om af en toe bij te tank en...’ 
‘Je kunt al tijd een over stap ma ken naar de we ten schaps jour na lis -

tiek.’
‘Ik weet niet, Aart. Ik heb het ge voel daar voor niet vol doen de ing -

evoerd te zijn, ik ge bruik heel an de re bron nen... Nee, schrij ven over
eco no mie is toch mijn pas sie. Mijn ar ti ke len wor den ge le zen. Mis -
schien helpt het er gens, mis schien draagt het iets bij aan een be te re
we reld. Al is het maar om dat men sen die ze le zen ding en beter gaan
begrijpen.’

‘Die mo ti va tie is ook de mij ne. Daar om is het zo boei end om voor -
bij de fe no me nen te kun nen kij ken naar on der lig gen de pa tro nen. Die 
trou wens meer dan je denkt een bi o lo gi sche en evo lu ti o nai re
oorsprong hebben.’

‘Hoe stel len jul lie dat dan vast?’
‘Er be staat veel on der zoek naar ge drag van al ler lei die ren, apen,

vo gels, zwer men als mie ren en bij en, roe dels, noem maar op. Dat le -
vert ui ter ma te in te res sant ver ge lij kings ma te ri aal op,’ gnuifde hij.

‘Ik wou dat ik net zo veel ple zier aan mijn werk kon be le ven als jij.’
‘Neem wat af stand. Sinds van mid dag weet je dat je po si tie bij de

krant niet in ge vaar is.’
Het eten werd ge bracht, dat bracht even de af stand die ik no dig

had om dit al le maal te ver wer ken.
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ACHTER GROND BIS

Intern Rap port Eco no mic Re view 
de struc tuur van de bank we reld

/DB/679

Het Inter na ti o na le Bank sys teem en de eco no mi sche or de
zo als wij de ze nu ken nen, is ge bo ren na de Con fe ren tie van
Jal ta en de Con fe ren tie van Bret ton Woods, bei de in1944.
Op de Con fe ren tie van Jal ta werd de verd eling van Eu ro pa
be klonk en wan neer Duitsland zou worden verslagen.
In 1916 is de Fe de ral Re ser ve Bank (FRB) ge ko zen door de
Ame ri kaan se Staat als de bank waar men het goud zou wil -
len op slaan van het land en waar de Staat een re ke ning hou -
der werd. De re gu le ring van de Fe de ral Re ser ve Bank is op -
ge no men in de BankAct van 1916 waar in de spel re gels van
de bank zijn vast ge steld. De FRB be paal de sinds die tijd in
sa men spraak met de aan deel hou ders, de fi nan ci ële eli te van 
die tijd, hoe het spel ge speeld wordt. De FRB wordt be stuurd 
door de Bo ard of Go ver nors die sinds 1935 door de Pre si -
dent van de Ver enig de Sta ten wordt be noemd. De voor zit ter
is de ge ne die naar bui ten treedt, bij voor beeld met
mededelingen over de rentevoet van de dollar. 
In de Con fe ren tie van Bret ton Woods is het Ame ri kaan se Fe -
de ra le bank sys teem uit 1913 min of meer over eind ge ble ven 
als niet-over heids ge bon den pri va te top bank, naast het ook
in 1944 op ge zet te Inter na ti o naal Mo ne tair Fonds (IMF) als
re gu la tor van de in ter na ti o na le eco no mie en de We reld bank. 
De zo ge naam de SDR’s (een va lu ta mand je van al le lan den
die mee doen in het IMF) wer den in 1945 ing evoerd om er -
voor te zor gen dat er een nieu we re ken een heid kwam waar
lan den die het no dig had den een le ning kon den op ne men.
Daar naast is er in die Con fe ren tie vast ge steld dat er een
gou den stan daard zou blij ven, maar aang epast. Niet meer
be perkt tot de hoe veel heid goud in han den van de di ver se
lan den. De ze maat re gel werd ing e ge ven door de be hoef tes
van het zo ge naam de Mars hall plan (13 mil jard US Dol lars
(ver ge lijk baar met plm. 50 mil jard nu) voor de we der op bouw
van Eu ro pa na de oor log. Men wil de verd er sti mu le ren, maar 
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dat geld zou niet voor ra dig zijn bij een strik te Gou den Stan -
daard en door de ze re gel los te la ten was men in staat om
door mid del van bank in stru men ten geld te schep pen uit het
niets. Er zou den een aan tal bank en de be voegd heid krijgen
om deze geldcreatie te kunnen uitvoeren via de term “Money 
Trading”. In 1971 werd de hele gouden standaard opge -
doekt.

De Fe de ral Re ser ve Bank is de eni ge staats bank die in privé 
han den is. De aan deel hou ders van de Fe de ral Re ser ve
Bank be tref fen voor 45% Jood se ei ge na ren en voor 55%
aan deel hou ders uit de rijk ste fa mi lies van de we reld. De
mees te wo nen bij el kaar in Ge or gia, USA. Door dat de Fe de -
ral Re ser ve Bank een privé in stel ling zijn er er ge du ren de de 
af ge lo pen ja ren al ler lei com plot the o rie ën los ge la ten op dit
sys teem van wer ken. De Cen tra le of Staats bank en in de an -
de re lan den zijn geen privé in stel ling en met aan deel hou ders
en heb ben een an de re rol dan de FRB. Het is nog steeds zo
dat een aan tal fa mi lies een be lang rij ke rol spe len in het sys -
teem zo als de Rothschild’s, de Rockefeller’s, en Warburg als 
aandeelhouders van de Federal Reserve Bank.
De Fe de ral Re ser ve Bank heeft de bank en we reld verd eeld
in acht ver schil len de TIERS (ge laagd he den). De eer ste tier
wordt ge vormd door de bank en die van af 1944 een lei den de
rol heb ben ge speeld in het Mars hall Plan plus die het Ame ri -
kaan se sys teem. De vol gen de bank en vor men de eer ste
Tier: Bar clays Bank (UK), Mid land Bank (UK) (la ter om ge -
doopt in Hong kong & Shang hai Bank toen er een cri sis in
Azië ont stond uit de gel den van Chi ang Kai Shek (de gel den
die zijn ge bruikt voor het ont staan van For mo sa en la ter Tai -
wan), Bank of Ame ri ca (USA), Wells Far go Bank (USA),
UBS (Sw), Cre dit Suis se (Sw), Mor gan Stan ley Bank (USA),
Ci ti Bank (USA), JP Mor gan Cha se Bank (USA), Roy al Bank
of Ca na da (CND), en Gold man Sachs (USA). De ze in ter na ti -
o na le bank en kun nen op ba sis van hun stan ding en po si tie
nieuwe geldmiddelen maken op basis van securities en
waardepapieren. 
De UBS en de Cre dit Suis se kon den ge bruik ma ken van 150 
Mil jard US Dol lar van Jood se ei gen dom men die na de oor log 
niet meer wer den op ge ëist. De ze gel den vor men de ze ker -
heid te gen de le ning en die men heeft uit ge zet uit hoof de van
het Mars hallplan. De eer ste tier geeft se cu ri ties uit die men
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uit het niets laat ont staan: Men schrijft dus een waar de pa pier 
uit dat voor een be drag van 45% kan wor den ing ekocht door
een twee de tier bank die dan op zijn beurt het waar de pa pier
kan ver ko pen voor 65% aan een der de tier bank etc. De ze
vorm van fi nan cie ring heeft men tot op heden in gebruik. 
In het Ame ri kaan se sys teem draait het om de US dol lar als
re ken een heid en al les wordt ge ënt op de ze va lu ta. Ame ri ka
heeft een bij zon de re po si tie in de Uni ted Na ti ons en an de re
in ter na ti o na le or ga ni sa ties. Men hoeft nim mer lid maat -
schaps geld te be ta len om dat men het sys teem op de US
Dollar heeft gebaseerd. 
In de tijd van 1944 tot aan 1960 werd er wel ge zegd dat er
slechts twee ze ker he den zijn in het le ven: Po li tiek en Fi nan -
ci ën. Waar bij men te vens stel de dat Po li tiek uit Fi nan ci ën
voortkomt. 
Van af 1944 is dus de term ver trou wen in de we reld wij de eco -
no mie ge ïntroduceerd. Dat draait er om dat men er op re kent
dat de schuld be ken te nis sen tus sen de bank en en de lan den
ook daa dwer ke lijk wor den be taald en terugbetaald. 
De BIS Bank is een in 1913 op ge rich te Sett le ment Bank om
de her stel be ta ling en te re ge len die Duits land moest be ta len
aan Frank rijk uit hoof de van de Eer ste We rel door log. In de
Twee de We rel door log is de BIS Bank ge hackt door de Nazi’s 
die de her stel be ta ling en een gro ve schen ding vond van de
rech ten van de Duit sers. De BIS Bank kreeg na de oor log
een an de re rol en heeft van af 1944 dienst ge daan als plek
waar het Ame ri kaan se sys teem en de eer ste tier bank en uit
de rest van de we reld zou den over leg gen om te komen tot
nieuwe reguleringen. 
15 Au gus tus 1971 is een zeer be lang rij ke dag in de eco no -
mi sche ge schie de nis, ze ker sinds het Bret ton-Woods ak -
koord uit 1944. Op die dag maak te de Ame ri kaan se pre si -
dent Richard Nixon we reld kun dig dat de Ame ri kaan se dol lar
niet meer in wis sel baar was te gen goud. Het Bret ton Woods
stel sel werd min of meer be gra ven, en daar mee werd geld -
schep ping door bank en en over he den vrij ge la ten. Sinds dien 
zijn over he den enorm ge groeid, met steeds gro te re en aan -
hou den de be gro ting ste kor ten, ho ge re schul den, aan hou den -
de in fla tie die zelfs tot doel is ge maakt en de te loor gang van
fi nan ci ële en economische stabiliteit met onder meer de
crisis van 2008.

34



In de af ge lo pen tien jaar is er van al les ge beurd dat zou dui -
den op de nood zaak van een af split sing van het Ame ri kaan -
se bank en sys teem en de op zet van een ei gen Eu ro pees
bank en sys teem met de Eu ro als be lang rijk ste mun teen heid
en ver ge lijk ba re re gu le ring als het Ame ri kaan se bank en sys -
teem. De ze ont wik ke ling en zijn ing ege ven en wor den ge -
steund door drie be lang rij ke par tij en: de Duit sers die met een 
aan tal gro te bank en een be lang rij ke rol zijn gaan spe len in
de hui di ge tijd. De Deut sche Bank is de be lang rijk ste par tij
om hier een rol te spe len in de eer ste tier van bank en. De
twee de par tij is Frank rijk met de be lang rijk ste bank Ban que
Na ti o na le de Pa ris /Pa ri bas Bank. De der de par tij is Enge -
land. Enge land heeft veel kun nen pro fi te ren van het Ame ri -
kaan se sys teem. Het is ook de re den dat men nooit de Eu ro
heeft wil len in voe ren om dat het Pond en de US Dol lar een
apar te re la tie heb ben. Enge land houdt een Eu ro bank en sys -
teem te gen. Zelfs de hui di ge Brexit lijn kan ver klaard worden 
uit de positie van Engeland in het Ameri kaanse
bankensysteem. Deze stammenstrijd is nu gaande in de
wereld. 
Dit is op de ach ter grond het spel rond het glo ba le bank en -
sys teem. De maat schap pe lij ke geld hoe veel heid wordt be -
paald door in ter na ti o na le bank en die in ge za men lijk heid met
re ge ring en be pa len in welk deel van de we reld een nieu we
injectie van geld nodig is. 
Door de ze macht i ge mo ne tai re- en bank en re gu le ring is er
bin nen de eco no mi sche we ten schap ei gen lijk niet veel
nieuws naar vo ren ge ko men in de af ge lo pen twin tig ja ren.
Ook de mo ne ta ris ti sche the o rie die meer re de neert van uit de 
groei van de maat schap pe lij ke geld hoe veel heid komt voort
uit het Ame ri kaan se bank en sys teem. De ou de wet ten van
Adam Smith, de Wet van Say en de Wet van Ri car do doen
nog steeds hun werk bin nen de eco no mi sche we ten schap.
Wel blijkt in de al ge me ne eco no mie dat die wet ma ti ge mo -
del len steeds min der wor den ing ezet. De nor ma le schom me -
ling en vol gens de re gels van John May nard Keynes kunnen
nog gemakkelijk worden verklaard uit de oude theorie -
vorming.
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GE NE RA TIE KLOOF?

De on ver wach te vrije da gen wa ren een ge schenk na de stress van
de af ge lo pen tijd. Er was tijd om ong ehaast langs het strand te kun nen 
wan de len met mijn zoons. We spra ken over hun stu die, sport, de
schei ding, rod del den over hun mama en be spra ken hun toe komst -
plan nen. Ik wil de hen niet las tig val len met mijn fi nan ci ële zor gen,
maar hun in te res se in dure oplei ding en maakten die niet kleiner.

Bij het on ver mij de lij ke bier met chips be gon Vic, de oud ste: ‘Pa...’
Als hij zo be gon was er iets ernstigs aan de hand.

‘Lood en ik wil len graag onze Mas ters in Lon den doen. Je ver tel de
van mid dag dat je niet ont sla gen bent en mis schien meer gaat verd ie -
nen. Zit er voor ons ook wat in?’

‘Misschien. Ik wil graag eerst we ten wat jul lie mo tie ven zijn.’
Lood viel zijn broer bij. ‘Pa, wij zijn van de Mil len ni um ge ne ra tie.

Wij be schou wen de maat schap pij als ta me lijk ver rot, ver ko kerd en
pa tri ar chaal, maar we wil len toch graag bij dra gen. Dat kan al leen als
we toch een beet je mee doen met het in di vi du a lis me van jul lie ba by -
boom ers.  Het is een rat race, dat heb ben we al op school ont dekt.
Maar we zijn er goed in. We behoren tot de besten.’

Ik wist niet wat ik hoor de. Dui de lijk mil len ni als, ide a lis tisch maar
ook ver wend, pap pa moest maar over de brug ko men.  Blijk baar was
dat op mijn ge zicht af te le zen, want Vic be gon te lachen. 

‘We heb ben het door, ove ri gens op ei gen kracht.’
Ik schud de mijn hoofd, was dit een een steek on der wa ter? 
‘Je was er niet zo vaak voor ons, pa. We moes ten het zelf doen.’ 
‘Ook mam was al tijd met haar ei gen ding be zig,’ vul de Lood aan.
‘Ook nu? Ik be doel, toen ik nog thuis woon de was My ri am zo... zo

kwaad op me...’ Ik kon niet verd er pra ten. 
De jong ens za gen me zwij gend aan, ik zag plot se ling waar om hun

ge ne ra tie de baby-boom ers zo aan het af kam men was.
‘Je hebt het nog steeds niet door, hè?’ vroeg Vic. ‘Altijd met je werk

be zig. Wan neer heb je voor het laatst ge lachen? Of met mam ge -
zoend?’

‘Toen we klein wa ren deed je vaak spel le tjes met ons,’ mij mer de
Lood, die niet zo aang esla gen was als zijn broer. ‘Scrabble, en Ko lo -
nis ten en Mo no po ly. La ter ging en we scha ken en dam men. Weet je
nog, Vic? Met Ko lo nis ten speel den we vaak stie kem sa men te gen pa.
Die verloor altijd.’

Vics ge zicht ver zacht te. ‘Ja, dat was leuk. Met Mo no po ly luk te dat
meest al niet. Dat won hij bij na al tijd. Hij was ge na de loos, weet ik nog.’
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‘Met Scrab ble ook.’
‘Spelen met woord jes, hè? Je wordt nog steeds per woord be taald,

niet?’
Dat was een ge me ne. Mis schien niet he le maal cor rect, maar in es -

sen tie waar.
‘Pap hielp best veel,’ ver goe lijk te Lood. ‘Met scha ken en dam men

moch ten we al tijd twee zet ten te rug doen om een be te re po si tie te
krijgen.’

‘Dat is zo,’ er ken de Vic. ‘Het heeft mij in ie der ge val ge leerd om
meer de re zet ten voor uit te denk en.’ Hij moest lachen. ‘Zo heb ik
Anna bel we ten te ver sie ren, weet je nog? Eerst denk en, dan doen. Ja,
dat heb ben we wel van je geleerd, pa.’

Het ge sprek deed me goed, al was het soms pijn lijk. 
‘Ik weet zo wei nig van jul lie tijd op school. Je hebt het gym in zes

jaar ge daan, Lood. Dat ging toch van een lei en dak je?’
‘Ik had goe de le ra ren en Vic maak te het ge zel lig thuis als hij van

zijn werk kwam. Je wilt niet we ten wat we al le maal heb ben uit ge -
spookt samen.’

‘Het rook af en toe erg naar wiet.’
Ze ke ken el kaar aan en grijns den.
‘En ik heb het aan Lood te dank en dat ik als nog het vwo heb kun -

nen doen,’ zei Vic ter wijl hij zijn arm om zijn broer sloeg.
‘Ook een beet je aan mam.’
‘Hoe is het nu thuis?’ vroeg ik gauw om niet nog pijn lij ker ge raakt

te wor den.
‘Je bent nog niet zo lang weg,’ zei Vic. ‘Ik be doel, we wo nen nog

thuis, maar onze le vens heb ben niet meer zo veel ge meen.’ Hij lach te
een beet je bit ter. ‘We eten zel den thuis. Mam doet nog wel onze was.’

‘Ze is ge woon bang dat we die ouwe was machi ne in de ver nie ling
draai en,’ vul de Lood aan.

Ik had nog veel in te ha len met de jong ens.

De vol gen de och tend wan del den we rus tig langs de eblijn naar Eg -
mond, waar we kof fie dronk en.

‘Wat is zo an ders aan jul lie le ven als stu dent dan de tijd dat ik stu -
deer de?’

‘Optimisme?’
Ik keek Vic ver baasd aan. Za gen zij het le ven dan zo donk er in?
‘De we reld ziet er voor jong eren he le maal niet zo leuk uit, pa. Het

lijkt aar dig, al die speel tjes. We heb ben ze al le maal uit en te na ge pro -
beerd, maar als je door krijgt waar het om draait is het al tijd win nen,
win nen, win nen. The win ner ta kes it all. Wat er over blijft is een sla -
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ven be vol king van lo sers op een uit ge woon de pla neet. Voor onze ge -
ne ra tie, die is op ge groeid met jul lie over vloed, is dat een heel ont -
nuch te ren de re a li sa tie. Be baby boom ers had den en heb ben het erg
goed, ver ge le ken met ons per spec tief.  We dach ten dat het ons al le -
maal toe kwam, dat we een recht had den op al dat moois, maar nu
blijkt dat we er zelf voor moe ten vech ten. Voor ons als mil len ni um
ge ne ra tie is er wei nig uit zicht op van zelf spre ken de wel vaart, mis -
schien voor een klei ne eli te, de rest moet zich rot wer ken in een glo -
ba le eco no mie met ma ge re sa la ris sen die niet vol doen de meer zijn
om bij voor beeld een ei gen huis te ko pen. Wij hebben mooie idealen,
willen bijdragen aan het geheel, maar komen nauwelijks aan bod.’

Hij had nog nooit zo bit ter ge klonk en. Hij voel de mijn be won de -
ring voor z’n eer lijk heid en lach te een scheef lach je. ‘Had je niet ge -
dacht, hè?’

‘Je hebt het nu al door! Dat wijst op een scher pe blik.’
‘Vooral Lood, hoor.’
Die grijns de naar mij. ‘Ik wil de al tijd win nen. Tot ik zag wat ik met

Vic deed. We heb ben toen af ge spro ken dat we sa men ging en wer ken
om het an ders te doen. Vic heeft meer ge voel dan ik.’

‘Anders dan wat?’
‘Iedereen is ver slaafd,’ ant woord de Vic in een na tuur lij ke sa men -

spraak met zijn broer. ‘Dat wa ren wij ook. Aan ga mes, por no, coke,
XTC. Dat merk te jij niet eens, maar ie der een rom mel de maar wat
aan. En al die shit op je smartpho ne. Dat wil len we niet meer. Dat is al -
le maal schijn ver to ning. Alles gaat zo naar de klo ten. Als je nu de
jong ens hoort over seks, het is puur ego ïstisch ge beuk. Het lijkt of nie -
mand meer zich zelf is. Gevoel heeft. Mens is.’

‘En dat heb ben jul lie al op je twin tig ste en twee ëntwintigste ont -
dekt. Ik ben heu ge lijk ver baasd.’

‘Weer zo’n an tie ke op mer king.’
‘Spelen met taal heb ik al tijd leuk ge von den. Maar waar ik nu

nieuws gie rig naar ben, is wat jul lie van plan zijn.’
‘We heb ben een stra te gie uit ge zet om de bes te oplei ding en te doen 

waar we te recht kun nen met onze ra tings. Daar bou wen we een net -
werk op van men sen die een beet je denk en zo als wij. Zo ho pen we
dan werk te vin den waar wij en an de re men sen verder mee komen.’

‘Is dat ook je ech te wens?’
Lood sloeg zijn ogen neer en zei aar ze lend. ‘Ik had graag astro no -

mie ge daan, maar dan had ik Vic moe ten ach ter la ten.’
‘Vond jij dat goed, Vic?’
‘Natuurlijk niet. We heb ben el kaar ge von den in dat we iets voor de

pla neet wil len doen en dat we het nep nieuws wil len te geng aan.’
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‘Hoe be doel je?’
‘Al die shit en schijn hei lig heid, al die val se ac counts op Fa ce book.

Het nieuws, bij na over de hele we reld is dat ge ma ni pu leerd, ge kocht.
Het klopt bij na nooit, al les is fake.’

‘Hoe weet je dat?’
‘Er heerst oor log op in ter net, pa. Zo ge naamd al ter na tief nieuws

ver sus wer ke lijk nieuws van ach ter de schermen.’
‘Daar zit ten jul lie in, jul lie zoe ken in de diep te?’
Ze knik ten tri om fan te lijk.
‘Pa,’ zei Lood, ‘Jij schrijft al heel ons le ven voor de Eco no mic Re -

view. Over eco no mie. Al die eco no men zijn be zig met hoe het zo ge -
naamd werkt en nie mand ziet dat het al leen om geld en macht gaat.
Wij zien al die we ten schap pers als het ware in het af val graai en van de
gro te jong ens, om te kij ken of ze er iets van snap pen. Ter wijl het zo
dui de lijk is. Meer, meer, meer. Hoe meer geld ze schep pen, hoe meer
ze er van op schep pen. En ui tein de lijk be slis sen maar een paar lie den,
mis schien zelfs bui te naard sen, over wat de wereld nog mag doen.’

Ik keek hen ver bluft aan. ‘Is dat jul lie we reld beeld?’
‘Jij stu deer de in de tacht i ger ja ren. Toen zag de we reld er heel an -

ders uit.’
‘Dat mag wel zo we zen, maar er was net een enor me cri sis...’
‘Bullshit, pa.’ Lood werd fel. ‘Je weet niet wat je zegt. Jij kon ge woon 

naar school, ging stu de ren en kreeg met een een baan. Dat heb ik je
vaak ge noeg ho ren ver tel len.’

‘Maar jul lie heb ben toch ook ba nen?’
‘Slavenwerk, pa. We heb ben kut baan tjes bij een help desk of call

cen tre. Omdat jij en mam onze stu die niet he le maal kun nen be ta len
en we niet met enor me le ning wil len ko men te zit ten. Het is vech ten,
pa, om bij de bes ten te ho ren die verder kun nen.’

‘Is de com pe ti tie zo erg?’
‘Precies. Dat is het ver schil met jouw tijd. Als onze ra tings, so ci al

pro fi le en CV ach ter blij ven, val len we af,’ leg de Vic uit.
‘Dat was in mijn tijd ook al. Alleen de bes ten en de kont lik kers

maak ten echt car rière. Ik kon goed schrij ven en werd bij de krant
aang eno men. Dat was mijn ge luk. Maar of je dat nu een car rière kan
noe men...’

‘Je bent toch de topjour na list daar?’
Het was niet het mo ment om het over mijn twij fels te heb ben.
‘We vin den je een bra ve man, pa, die bra ve ar ti ke len schrijft voor

de ge ves tig de orde. Maar je bent ook niet echt ver bon den, ook niet
met ons als je kin de ren, je houdt veel ding en voor je. Dat doet soms
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pijn, we wor den ach ter af ge ïnformeerd, zo als over jul lie schei ding. Je
mis te de kans om echt vrien den met ons te worden.’

‘Wat wil len jul lie dan? Ik be doel, ik heb be gre pen dat jul lie ook
stre bers zijn ge wor den, dat jul lie je best doen om met kop en schou -
ders bo ven de an de ren uit te ko men. Met welk doel? Veel geld verd ie -
nen in die ge ves tig de orde? Auto, huis, vrouw, kin de ren, hy po theek,
va kanties?’

‘In eer ste in stan tie geld verd ie nen,’ gaf Vic toe. ‘Tegelijk wil len we
kri tisch be zig blij ven. Maar on der de ra dar, zo als dat heet. En met een
huis, een vrouw, kin de ren en zo zou den we di rect wor den ing epalmd
en vast ge na geld met schulden.’

‘Is er dan geen we ten schap pe lij ke car rière die jul lie bei den aan -
spreekt?’

‘Voor mij niet,’ zei Vic. ‘Ik ben niet bril jant ge noeg. Lood wel.’
‘Ach,’ zei Lood met een schou der op ha len. ‘We zien wel. Kwes tie

van de juis te men sen op zoe ken. Zo ver ben ik nog niet.’
‘Ik zal jul lie hel pen waar ik kan, jong ens. Eerst ze ker we ten dat ik

meer ga verd ie nen, voor die tijd kan ik geen toe zeg ging en doen.’
‘Dat is al meer dan waar op we hoop ten. Maar wat meer de len, je

niet te rug trek ken in je ivo ren to ren tje van be ter we ten, dat mag ook
wel, hoor!’

We na men de bus te rug. In een be te re stem ming dan de laat ste da -
gen nam ik bij de weg af scheid van de jong ens en keek hen na op hun
moun tain bi kes. Die ze zelf bij el kaar had den ge spaard. Ik moest ze
wat meer aan dacht ge ven, dat was me dui de lijk geworden. 

De maan dag och tend be gon met de af le ve ring van een pak je door
een koe riers be drijf. Te ge lijk kwam een app bin nen van Ma de lei ne,
met in struc ties. Het pak je be vat te een nieu we iPho ne. Er moes ten
een aan tal data op ing evoerd wor den, ik moest het ding al tijd op ge la -
den bij me dra gen. Ver moe de lijk zat het ap pa raat vol met spy-ware
om met GPS mijn be we ging en te vol gen, op te ne men met wie ik om -
ging, wat er gezegd werd en dergelijke. 

Bij de kof fie kwam een re ser ve ring bin nen voor de ICE Inter na ti o -
nal naar Ba sel, voor de vol gen de mor gen. Ik be ves tig de snel de re ser -
ve ring op mijn com pu ter en be taal de met de cre dit card van de krant.
Prompt kwam er al een re ser ve ring bin nen voor een ho telsuite in
Basel. 

Een an de re koe rier le ver de een pak ket af dat een nieu we Mac Book 
Air be vat te. Weer een app: een af spraak met een kleer ma ker in Ba sel,
tijd na der over een te ko men. Ken ne lijk zou ik daar in ho ge re kring en
gaan ver ke ren, waar maat kle ding een eerste vereiste is. 
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De lap top had een trans pa ran te tekst ta pe on der het toet sen bord:
“Wifi & Blu e tooth ver wij derd”. Ontoe gank elijk dus voor hac kers. Dat 
was wel zo ple zie rig. Inter net was af en toe een soort markt plaats voor 
ge clas si fi ceer de in for ma tie. Als je wist te zoe ken kon je zelfs te recht -
ko men in heu se cy ber war si tu a ties. Mijn ja ren lange arg waan je gens
de pro duc ten van Ste ve Jobs werd die maan dag op ge ra keld. Apple
stop te vol gens som mi gen veel meer spy-ware in hun apparaten dan je
vermoedde. 

Het bleef hier bij. Ik keek naar een film en ging vroeg sla pen.
Mid den in de nacht werd ik met klop pend hart wak ker, weer uit

een nare droom. Er was geen her in ne ring aan de droom, al leen een
in tens ge voel van dood gaan. Maar ik wist niet of het om mij of om ie -
mand an ders ging. Ie mand die ik zou lief heb ben. Sla pen durf de ik
niet meer. Het werd een strand wan de ling. Was het soms me zelf die ik
zou gaan liefhebben?

Ik nam de eer ste bus naar de stad. Aan mijn bu reau op de nog ver -
la ten re dac tie be ving me een aar ze ling. Be ter om nu niets meer via in -
ter net of te le fo nisch te doen. Het werd een met de hand ge schre ven
brief aan My ri am dat ik voor een op dracht een tijd je in Ba sel was en
in welk ho tel. Back to the ba sics van com mu ni ca tie. In een PS vroeg ik
haar om het ook aan Aart te mel den. Be ter dat een paar mensen het
wisten. 

De tram bracht me van af kan toor naar het sta ti on. Het nood lot ti -
ge ge voel weg te zink en in misère bleef op de ach ter grond zeu ren, on -
danks twee ta blet jes en ‘n puf je Res cue spray te gen de zenuwen. 

De trein reis was lang en saai, on danks de hoge snel heid. Los van
Amster dam, op dit mo ment toch het to neel van twee ong eluk ki ge li -
ai sons, met My ri am en met de on ze ke re po si tie bij de krant, be gon ik
me in te stel len op mijn op dracht. Ver slag doen van min of meer ge -
hei me be spre king en was me op het lijf ge schre ven. Voor al om dat ik
me zo goed kon voe gen naar de ei sen en ge bo den van de ge -
ïnterviewden. Was dat nu een pré, of was ik ge woon laf? Ik kon ra den
wat de jongens ervan zouden vinden.

Ba sel ver gast te me op mooi weer. Geen pro bleem dus om naar het
ho tel te gaan lo pen, een kos tuum tas aan mijn schou der en een rol kof -
fer aan de hand. De lange trein reis had mijn con di tie geen goed ge -
daan. Brak, zo voel de ik me. En een beet je bang. Het ge doe rond die
ge heim hou ding hield in dat er al tijd iets dreig de, bij alles wat ik deed.

De be stem ming van mijn reis per bus, tram, trein en te voet was
een def tig ho tel in een 19e-eeuws pand aan een rus ti ge laan. Niet ex -
tra va gant, luxe of posh, ge woon een ou der wets chi que ho tel voor de
lo wer up per class die niet wil de op val len. Mijn sui te was aan de ach ter -
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kant. Het voel de met een als thuis, m’n spul len in de kast; ik richt te me
een beet je in en las de kran ten die er klaar la gen. Het leek me wij zer
om in het hotel te blijven dineren. 

Mijn nieu we lap top bleek al leen een tekst ver wer kings pro gram ma 
te be vat ten. Niet eens een pa tien ce spel le tje. Ook de tv mocht me niet
boei en. Wel een beet je saai. De raad sel acht i ge url durf de ik zelfs niet
op mijn oude mo biel te zoe ken. Daar zat ik dan. Nog geen ne gen uur
en niets te doen. Een fy siek ge voel van ver vreem ding be gon me te be -
krui pen. Was dit wel echt? Alle ke ren, en dat wa ren er heel wat, dat ik
in het bui ten land al leen in een ho tel had ge ze ten, was dat mijn ei gen
ini ti a tief ge weest. Om ie mand te in ter vie wen, een sym po si um bij te
wo nen, men sen op te zoe ken. Het leek er nu op of de ge ne die mijn
touw tjes be dien de naar huis was ge gaan, zo dat ik als een wil lo ze
marionet tot morgen slap in een hoek moest blijven liggen. 

Denk na, Blink ie! Laat die fles jes in de koel kast met rust, neem
des noods een pil le tje. Denk na, wat wordt er daar van me ver wacht?
Waar ben ik zo goed in dat ze zo veel moei te voor me doen? Een af -
spraak met een kleer ma ker, zo iets ver zin je toch niet?

Het werd ui tein de lijk toch een oxa ze pam. Het ge voel van ver lo -
ren heid bleef ech ter toen de span ning zak te. De slaap wil de niet ko -
men. Beel den van vroe ger doem den op. Waar was het hu we lijk met
My ri am fout ge lo pen? Was ik al tijd zo met mijn hoofd be zig ge weest?
Wat wist ik ei gen lijk van het le ven van mijn zoons? Het leek erop dat
het ja ren lang weg ge druk te ge voel me nu aan het in ha len was. Met de
angst die er tegelijk mee achtergehouden was.

Bij het ont bijt de vol gen de och tend werd me een vi si te kaart je
over han digd. De kleer ma ker. Achter op stond 14.00. Een hal ve dag
van niets doen lag voor me. 

Een wan de ling van enk ele uren bracht eni ge rust. Een mis troos tig
ge voel bleef ach ter. Het be sef ge faald te heb ben als per soon bleef
bran den. Mijn be trek ke lij ke suc ces als jour na list bracht daar geen ve -
ran de ring in. Het le ken wel twee per soon lijk he den:De vak man aan
de ene kant en een on be hol pen, wat ang sti ge twijfelaar aan de andere.
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SPRONG IN HET DIE PE

Na een lunch in een bis tro otje werd mij bij de kleer ma ker een
donk er pak aang eme ten. Het zat als ge go ten. Dus daar voor had Ma -
de lei ne mijn ma ten op ge no men. Het drie de lig kos tuum kwam com -
pleet met on der goed, sok ken, das sen en op maat ge sne den over hem -
den. Dat be loof de wat. Bij mijn vraag hoe het zat met schoei sel, wer -
den er schoe nen do zen aang edra gen. Na veel pas sen, schud den van
wij ze hoof den en nog meer do zen kre gen een paar schoe nen de goed -
keu ring van de mae stro. De nieu we out fit zou op tijd in het ho tel wor -
den af ge le verd. Maar er ont brak iets, iets ei gens, iets wat me in dit net -
te pak zou on der schei den van al die an de re net te pak ken. Mis schien
een hoed. Ik droeg wel eens een hoed op con fe ren ties, dat viel op en
men sen her ken den me dan mak ke lij ker. Had den ze hier ook hoe den? 
Maar na tuur lijk, daar kwa men ze al aan zet ten met hele mooie maar
wat stij ve hoe den, al leen qua kleur kon ik me hier wat on der schei den, 
ik koos voor een op val len de rode kleur. Zo, daar mee maak te ik toch
mooi een statement, zette ik me een beetje af als bui tenstaander. 

Na be ta ling van het bui ten spo ri ge be drag, met de cre dit card van
de krant, werd me een en ve lop over han digd. Een keu rig ge prin te uit -
no di ging voor de ope ning van het cong res, deze avond. De se cre ta ris
die on der te kend had was me on be kend, ter wijl de na men van de
mees te fi nan ci ële kop stuk ken en hun naas te me de wer kers toch bij na
da ge lijks over mijn scherm pa ra deer den. Bij het her le zen viel het me
op dat de uit no di ging heel sum mier was: een di ner en een ple nai re
ope nings es sie. Geen pro gram ma, geen sprekers, zelfs geen adres van
de organiserende club.

Pas op de te rug wan de ling naar het ho tel ver baas de ik me er over
dat al mijn gang en blijk baar be kend wa ren: de uit no di ging was me
door de kleer ma ker overhandigd!

Bij de kap per viel me de in ac tie ve url op ba sis van die ge heim zin -
ni ge brief in. Ik was het min of meer ver ge ten, het leek op een pad dat
he le maal los stond van wat ik nu in Ba sel deed, een ge heim zin ni ge
uit da ging die me nieuws gie rig maak te. Maar nu had ik even tijd.
Omdat ik ver moed de dat mijn ac ti vi tei ten op in ter net ge volgd wer -
den, was een nieu we ID nodig om er op in te gaan. 

Daar was ge mak ke lijk aan te ko men. In een te le foon wink el kocht
ik een ta blet zon der abon ne ment en be taal de con tant. Veel con tant
geld was stan daard bij mijn rei zen, voor uit ga ven die de krant niet
hoef de te we ten. Niet veel la ter zat ik in een café mijn nieu we poort tot 
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het in ter net te con fi gu re ren. Het ge bruik van de wifi van het café
waarborgde anonimiteit.

De url was ge ac ti veerd! 
>YOUR NAME?<
Na het in tik ken van mijn naam ver scheen een enk ele re gel met

knop pen YES en NO: >Do you want to know more about your past
and fu tu re?<

>YES<
>Do you want to know more about who you re al ly are?<
>YES<
>Which re a li ty do you pre fer?<
Uit de twee mo ge lijk he den >li ne ar< and >non-li ne ar< koos ik de

twee de.
>Ple a se wri te 10 num bers down (0-9) in the field be low, just as you 

like it, and click SEND<
Ik typ te in tu ïtief 10 cij fers en tik te op ver zen den.
>Thank you. We will come back to you soon.<
Het scherm werd even zwart, waar na het logo van het ta blet te rug -

kwam. Wat zou er te zien zijn ge weest bij de keu ze >li ne ar<? Waar -
schijn lijk niks. Ik pro beer de de url nog eens. 

>Inac ti ve<
Knap staal tje van pro gram me ren, zo’n per soon lij ke web si te die re -

a geert op de aan vra ger.
Zon der een idee te heb ben wat het al le maal te be te ke nen had,

woel de een ver wach tings vol le op win ding in mijn buik. Dat was een
goed te ken. Mijn lichaam en geest werk ten ein de lijk sa men in een we -
ten dat er een por taal ge o pend was dat spe ci fiek voor mij be stemd
was.

Te rug in mijn sui te ve ran der de de span ning in mijn lijf in ner vo si -
teit. Gauw een pil le tje. Van avond ging het gebeuren.

Er werd ge klopt. Een aan trek ke lij ke vrouw in ho tel uni form reik te
me glim lachend een kos tuum tas aan, een hoe den doos en een le ren
va lies. Ik pak te ze aan, onze ving ers raak ten el kaar. De im puls schoot
door me heen om haar bin nen te vra gen. Ze had het waar schijn lijk
op ge merkt, haar glim lach leek nog bre der te wor den. Een se con de
lang ston den we elkaar aan te kijken.

‘Your new suit, sir,’ zei ze met een Duits ac cent. ‘Your taxi will be
wai ting at half past se ven.’

‘Grazie,’ mom pel de ik, van de con ster na tie in een nog an de re taal
schie tend. ‘Danke sehr.’

Ze liep naar de lift. Was haar hou ding nou uit no di gend, het leek er
even op? 
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De nieu we kle ren za ten me als een twee de huid en maak ten een
an der mens van me. Dit was be wust zo ge ar rang eerd. Door me vlak
voor de eer ste ont moe ting het uni form van de se ni or bank er aan te la -
ten trek ken werd mijn per soon als het ware ing elijfd. Let ter lijk, mijn
lijf werd ri tu eel ing ebed in het cor po ra te lichaam van de fi nan ci ële
we reld top. Exclu sief, veel ei send, ab so luut loy aal. In de spie gel, in de
li ne ai re tijd, stond daar de tot in de punt jes ver zorg de maar toch net
ex cen trie ke topjour na list die ver wacht werd. De hoed was mijn red -
dings boei, daar mee wist ik iets van een ei gen gezicht te behouden, de
kleur was in ieder geval wat.

Ik her ken de me zelf er ech ter niet he le maal in deze net te ap pa rat -
chik. Mijn ‘zelf ’ had zijn cij fer co de just in time ver zon den om te voor -
ko men dat ikal te zeer werd ing epakt. Ik ging er dus niet he le maal
voor. Er was een ar ro gant deel van me dat zich ge streeld voel de en er
was een klein jong etje in me dat ra de loos zocht waar de uit gang was.
Een puf je Bach Res cue Re me dy moest een op ko men de faalangst
onderdrukken.

De ope ning van het cong res vond plaats in een kas teel bui ten de
stad. De taxi was vroeg en ik stond het ge beu ren dus even va non der
een boom aan te kij ken. Het voor ter rein liep lang zaam vol met dure
auto’s, de mees te met chauf feur. Enke le gas ten re den zelf, dat wa ren
de sport wa gens. Dat be te ken de dat veel gas ten uit de buurt kwa men.
BIS? Taxi’s zet ten pas sa giers af. Op een wei land bui ten het park land -
de een klei ne he lik op ter naast een tje die er al stond. Een be dien de
haal de de pas sa gier met een elek trisch golf kar re tje op. Een ou de re
man met een ij ze ren ge laats uit druk king stap te voor het bordes uit,
verwelkomd door enkele heren.

Mijn ge voe lig heid was aan mer ke lijk ho ger dan nor maal. Ver moe -
de lijk door de span ning, hoe wel er zich ook iets net bui ten mijn waar -
ne mings veld af speel de, als of het van bui ten kwam. Wat er zich voor
mijn ogen af speel de leek een to neel spel, ver ge le ken met wat zich on -
der de op per vlak te roer de. Zo was het zon ne klaar voor me dat de pas -
sa gier van de an de re he lik op ter, die al bin nen was, de an ta go nist van
de net ge ar ri veer de man was. Het leek of het net werk van deze toplie -
den zicht baar vi breer de, hier en daar zelfs knet ter de. Er speel de zich
on der de fy siek zicht ba re, def ti ge ver schij ning veel af dat de spe lers
niet aan het licht wil den bloot stel len. Daar voor moest je hen le ren
ken nen, en daarvoor waren persoonlijke gesprekjes en onderonsjes
het middel.

Een be ken de van me kwam in beeld toen enk ele man nen naar het
bor des lie pen. Naast bank ier was hij hoog le raar aan Har vard. Een ge -
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ni a le man, le ven dig, ai ma bel, ge fas ci neerd door de hau te fi nan ce en,
mede dank zij zijn ge for tu neer de New England fa mi lie, van jongs af
aan werk zaam in de geld we reld. Hij stond met een heel mooie vrouw
te pra ten. Bij na der in zien stond hij te pronk en, zo als een dof fer een
duif pro beert te ver lei den. Een mooi mo ment om te sto ren. In de rol
die me aangemeten was durfde ik het wel aan.

‘Patrick! I knew you would be here,’ zei ik zacht jes ach ter zijn rug.
Zon der zijn blik van de vrouw af te wen den haal de hij me bij mijn arm 
naar vo ren. Die man was ook niet van zijn stuk te breng en. ‘Diederic!’
Nu keek hij me aan. ‘Let me in tro du ce you to a won der ful lady, miss
LaFay et te.’ 

We druk ten han den, de hare had een kracht i ge greep. Ten nis.
LaFay et te. Een van de oud ste en rijk ste fa mi lies aan de over kant. Ook
aan deze kant, trou wens. Hun ge schie de nis ging te rug tot de ver war -
de eeu wen voor de Ita li aan se Re nais san ce. De ha ren op mijn rug wa -
ren over eind gaan staan, als bij een kat.

‘Diederic is the sur pri se of this par ty. He will wri te about us, what
we think, how we act and what we should mean to the world.’

Ik zag haar ogen zich even ver wij den. Schrik? Inte res se? 
‘It is won der ful to be cho sen. So many ex cel lent jour na lists, wri -

ters and scien tists would have gi ven anyt hing to be here and what
hap pens then: A not very fa mous jour na list from Hol land gets the
invitation.’

‘The choi ce was well con si de red,’ lach te Pat rick. Hij be doel de na -
tuur lijk dat hij mij had voor ge dra gen en dat de fac tie die hij ver te gen -
woor dig de nipt had ge won nen. ‘And I know your new boss.’ Het was
goed om te we ten via wel ke machi na ties ik hier was beland.

‘So you will ex po se us,’ glim lach te de vrouw. ‘By the way, you may
call me Ali ce.’ Ik wist mijn ver ba zing te ver ber gen. Waar om zei ze dat,
door brak ze het af stan de lij ke pro to col? Alleen om dat Pat rick me had
voor ge dra gen? In ie der ge val wa ren er van avond twee mij wel ge zin -
den. Waar aan die vrien de lijk heid van miss LaFay et te te dan k en was...
ik hoopte daar nog achter te komen. 

‘Thank you! So it seems. It will be ba lan cing on the edge of what
could be help ful and what could be de struc ti ve.’

‘Helpful to whom?’ In haar blau we ogen stond twij fel.
‘Balanced. I mean, what I want to wri te should first of all be help ful 

to un der stan ding pro vi de a per spec ti ve. And that starts with un der -
stan ding on eself, one’s own po si ti on, mo ti va ti on, worldview. Va lu es.
From that... po si ti on, I would say, one can re ach out to try to un der -
stand the other. Others.’
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Ze leg de een slanke hand op mijn arm. ‘Here I can sup port you,
mas ter Die de ric Blink. It is my gre a test wish.’

Een oog op slag van Pat rick, in de rich ting van een ge za men lij ke
ken nis. Beg rij pe lijk. Hij vond het welletjes.

‘Will you ex cu se me now, Ali ce? I just dis rup ted the con ver sa ti on
you have with Pat rick.’

Ze glim lach te en knik te. ‘See you la ter.’
Dat klonk als een be lof te!
De ge za men lij ke ken nis, My croft, waar ik op af stap te, was een al

wat ou de re whizz kid uit de City. Hij leef de in een ab surd hoog tem po,
dat hij vol hield dank zij uit ge le zen bi o lo gisch kracht voer, hard lo pen,
speed en co ca ïne. Collega’s be schouw den hem als een to ve naar met
vir tu al re a li ty en kwan tum com pu ting, da ta o verd racht in na no se -
con den. Ik had niet lang ge le den een vraag ge sprek met hem over bit -
coins. Het mees te wat hij mij toe ver trouwd had was niet echt pu bli -
ceer baar, voor zo ver ik het had kun nen be grij pen. Toch was het een
spraak ma kend ar ti kel ge wor den en in enk ele Brit se en Ame ri kaan se
ma ga zi nes verschenen. De Financial Times en mijn eigen krant
hadden het geweigerd. 

‘Hey man, what are YOU doing here?’ was zijn au tis ti sche be groe -
ting. ‘Sneakily fis hing out some se crets?’

Hij sloeg de spij ker op zijn kop. ‘Do you have some?’
‘I told you al re a dy too much,’ brom de hij. ‘Happily you kept most

of it for your self. Are you a mil li o nai re al re a dy?’
‘Money is not the thing I am af ter.’ Dat was een un der sta te ment. Ik

was ge woon veel te bang om het klei ne beet je dat ik had nog te ver -
gok ken.

‘What then? Po wer?’
‘The se crets of it. Not the thing it self.’
‘Structures,’ mom pel de hij. ‘Statistical pat terns. Pa nic and fal se

trust. Hu mans are dif fi cult.’
‘You like bits and by tes more?’
‘Blockchains, man, that’s the fu tu re. No need to trust pe ople any -

mo re.’
‘That was what I wro te.’
‘See you.’ En weg was hij. Dat deed hij nou al tijd: een raad sel acht i -

ge op mer king ma ken en dan plot se ling verd wij nen. Je knip per de met
je ogen en hij was on zicht baar ge wor den. Zou hij gelijk krijgen? 

Deze twee ont moe ting en ga ven me in ie der ge val een beet je hou -
vast. Er wa ren zo te zien geen an de re jour na lis ten. Nu was mijn ver -
schij ning ook niet be paald her ken baar als die van een pers mus kiet,
maar ik kon collega’s meest al al van gro te af stand aan de hand van
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hun ge drag thuis breng en. Vreemd. Geen fo tog ra fen, geen tv
camera’s. Wel se cu ri ty; ge wa pend zelfs. Ik was goed in het de kat uit de
boom kij ken en in per soon lij ke ont moe ting en, maar dit cong res gaf
me de rie dels. Ik had het idee dat ie der een ter sluiks naar me keek als
ik even niet oplet te, zo van: Ken jij die man? Wat doet die snuiter hier?

Een klok je in één van de to rens klep te. De gas ten zet ten hun gla -
zen op de bla den die kel ners ge dien stig op hiel den en kui er den keu ve -
lend naar bin nen. Keu rig als Dirndl ge kle de da mes leid den ons naar
plaat sen aan de im men se ta fel, waar sier lij ke naam plaat jes bij elk cou -
vert ston den. Er wa ren ook veel meer man nen dan vrou wen. Ken ne -
lijk was het niet de be doe ling ge weest dat er part ners wer den mee ge -
no men. Een vrouw als Ali ce LaFay et te was duidelijk op per soonlijke
titel aanwezig. 

Ik nam mijn plaats in, be nieuwd wie mijn bu ren zou den zijn. De
na men zei den me niets. Ze wa ren re flex ma tig in mijn ge heu gen ing -
eprent; na men wa ren voor mij een who is who database.

Tot mijn ver ras sing kwam Ali ce La fay et te naast me zit ten. Een
Dirndl ver wis sel de de naam bord jes.

‘I want to sit next to you,’ fluis ter de ze. Ik wist even niet hoe ik
moest re a ge ren. Ze ves tig de met haar ac tie alle blik ken op mijn per -
soon en dat was he le maal niet pret tig. De ach ter grond is voor een
waar ne mer een veel aang ena mer plek dan voor het voet licht te ver ke -
ren als waar ge no me ne. Al was de vrouw in kwes tie nog zo adem -
benemend. 

‘Why? Be cau se I am new here?’ Wat zei ik nou weer?!
‘Don’t be so im po li te. Sure, that too. This who le cha ra de is to im -

press you.’ Ze grijns de naar me. Even was ze een on deu gend school -
meis je. Mijn weer stand smolt. Een vrouw met heel ver schil len de sub -
per soon lijk he den. Span nend en ge vaar lijk. Dat ze naast me wil de zit -
ten alar meer de me meer dan dat ik geflatteerd was. 

‘Well, you do im press me.’
Ze glim lach te hart ver ove rend.
‘I mean, as a wo man.’ Blink ie, flap uit, pas op!
‘Are you mar ried?’
‘I was. Two stu dy ing sons. Nice boys.’
Ze leg de, voor de twee de maal, haar ge hand schoen de hand op

mijn arm. ‘I will be your lady, to night.’
Be doel de dat ze mijn ta fel da me zou zijn, of was het een be lof te

voor na het di ner? Het vrij dub bel zin ni ge un der sta te ment zat ing -
ewe ven in de Engel se taal.  Ze be doel de ui ter aard al leen deze ope -
nings ce re mo nie. Dat ze naast me ging zit ten was voor al be doeld als
een uit da ging. Al die man nen rond de ta fel wa ren vol gens mij nu bij -
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na hoor baar aan het denk en: Wat heeft die kerel nou dat wij niet heb -
ben?

Het di ner was, cu li nair ge zien, een ste re o ty pe van de vorm zon der
veel in houd. Mooi op ge maakt, saai van smaak. Ook dat was doel be -
wust ge ar rang eerd, ver moed de ik. We wa ren hier niet om te ge nie ten
van eten, we wa ren hier om… ja, om in druk te ma ken? Ik was me
meer be wust van de in strak zij de ge hul de vrouw naast me dan van
het geen ik werk tui ge lijk naar bin nen werk te. De wij nen waren
daarentegen goddelijk. 

Ze had veel te ver tel len aan haar buur man rechts en aan mijn
buur man links, waar bij ze on der het ta fel la ken ong ege neerd te gen
mijn been leun de. Ik ver stijf de elke keer dat ze me aanraakte.

Opeens, zo te gen het des sert, ve ran der de de at mo sfeer. De small -
talk ging naad loos over in een even ach te loos ver woord de uit wis se -
ling van stand pun ten, over we ging en en rod del. He laas was het on -
mo ge lijk om elk ge sprek aan ta fel te be lui ste ren. Ik moest ge noe gen
ne men met de ge sprek ken waar Ali ce het cen trum van vorm de. Dat
gaf al zo veel te denk en, dat ik al gauw ver gat dat er nog veer tig top -
mensen vol geheimen omheen zaten. 

De spits von dig he den en als hi la risch be doel de op mer king en die
naast me wer den ge de bi teerd, wa ren niet een vou dig te dui den zon der 
de code te ken nen. Kwes tie van ‘tussen de re gels door’ luisteren. 

Door dat ze mij sub tiel in haar con ver sa ties be trok ont dooi de mijn
af stan de lijk heid. Er ont stond een soort ver bond tus sen ons. Ik be gon
te re a ge ren op haar vlucht i ge aan ra king en, lach te veel be te ke nend
naar haar als ie mand iets te gen ons zei en kon haar ook rug gen steun
ge ven. Want er wer den ste ken on der wa ter uit ge deeld, ver bor gen on -
der als grap pig be doel de op mer king en. Ali ce was niet on om stre den
bij de he ren, kwam mij voor. Ze uit te meer ma len haar be zorgd heid
over de toe ne men de im mo ra li teit in het fi nan ci ële ver keer, waar te -
gen haar buur man nen in het ge weer brach ten dat geld al tijd zon der
mo raal was ge weest en dat het nu niet an ders was. Hoe veel oor lo gen
wa ren niet ge fi nan cierd door de eeuwen heen, waarbij beide
strijdende partijen van kredieten werden voorzien? 

Ik bracht in dat er iets fun da men teel was ve ran derd met de Ko re -
aan se oor log. Daar zorg den de Chi ne zen en de Rus sen voor de fi nan -
cie ring van de te gen par tij. En dat was heel ander geld.

Ali ce re a geer de daar be a mend op, waar bij ze mij in het vuur van
haar be toog bij de arm vat te of over mij heen leun de om mijn bu ren
links van me van re pliek te die nen. De aan ra king met haar lijf be zorg -
de me heel an de re ge dach ten, zelfs scheu ten van ang sti ge be geer te
door mijn lichaam. Hier speel de iets an ders, ik werd be jaagd en dat
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was niet toe val lig, wat wist deze dame van mij? Voor ie mand met zo -
veel geld en in vloed was het niet moei lijk mij even te gen het licht te la -
ten hou den, en dat was klaar blij ke lijk ge beurd, ik zat hier zeker niet
toevallig.

Er viel on ver wacht een ver wach tings vol le stil te toen er kopjes es -
pres so wer den rond ge diend, zo dat het slot van een zacht uit ge spro -
ken op mer king tot mijn bu ren tot mijn ont stel te nis over de hele ta fel
was te ho ren: ‘I un der stand that the re is need for a new view point on
how to re act to so ci al change, to thre ats, in short, to a pos si ble shift in
the economic paradigm?’ 

Het was een schot voor de boeg, be doeld voor de twee man nen,
waar mee Ali ce en ik in dis cus sie wa ren. Dat werk te va ker bij in ter -
views met men sen die te veel op de vlak te ble ven. Ali ce was heel al
eer der dui de lijk ge weest waar ze stond, ta me lijk ong ebrui ke lijk voor
rij ke men sen. Maar nu had het hele ge zel schap het kunnen horen. 

Mijn blik gleed langs de ge zich ten rond de ta fel. Over al vra gen de
blik ken, geen ant woor den. Ook dat was een ant woord. Ik zag hoe
gas ten hun stoe len ver scho ven, zo dat ze me kon den horen. 

‘That’s an in te res ting rem ark. Why do you feel that?’ vroeg ie -
mand. Ze wil den meer we ten, hier ging het hen om, dit raak te hun
zorg over waar de eco no mie, en dus hun func tie als bank iers, naar toe
ging. En hier zou den de ant woor den niet van daan ko men, dat was
dui de lijk, ze wil den van een bui ten staan der ho ren hoe die er over
dacht. Span nend, want plot se ling ve ran der de m’n rol en kon ik die
wel aan? Ik voel de me ge vang en op een soort acht baan, zon der te we -
ten of de vei lig heids gor del vast ge noeg zat. Ik grab bel de in mijn da ta -
ba se aan kant en kla re zin nen. ‘In my opi ni on… no, let me say this
first. As a jour na list I am used to ask the ques ti ons. It hap pens la te ly
that the pe ople I in ter view are not co ming up with ans wers, but just
pose more ques ti ons. That’s a chal lenge, for it’s not my role as a jour -
na list to make the news. I am the ob ser ver, the translator, not the
expert. So don’t shoot the mes senger.’

Het bleef stil, maar ik had in ie der ge val m’n po si tie wat af ge ka -
derd. Nu kon ik wat hout op het vuur gooi en. Ik her in ner de me een
sta te ment van Ray Da lio, dat nog al op zien baar de, het ging over nul -
ren te en de kos ten en mo ge lijk he den van geld le nen en hoe ex clu sief
dat ei gen lijk was. Ik deel de dat in zicht, zo als ik me het kon herin -
neren:

‘Ray Da lio re cent ly sta ted, if I re mem ber cor rect ly: Mo ney is free
for tho se who are cre dit wort hy be cau se the in ves tors who are gi ving it 
to them are wil ling to get back less than they give. More spe ci fi cal ly
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in ves tors len ding to tho se who are cre dit wort hy will ac cept very low
or ne ga ti ve in te rest ra tes and won’t re qui re ha ving their prin ci pal paid 
back for the fo re see a ble fu tu re. They are doing this be cau se they have
an enor mous amount of mo ney to in vest that has been, and con ti nu es 
to be, pus hed on them by cen tral banks that are buy ing fi nan ci al as -
sets in their fu ti le at tempts to push eco no mic ac ti vi ty and in fla ti on
up. The re a son that this mo ney that is being pus hed on in ves tors isn’t
pus hing growth and in fla ti on much hig her is that the in ves tors who
are get ting it want to in vest it rat her than spend it. As a re sult the pri -
ces of fi nan ci al as sets have gone way up and the fu tu re ex pec ted re -
turns for bonds, equi ty and ven tu re ca pi tal have gone way down whi le 
eco no mic growth and in fla ti on re main slug gish. The in vest ment ma -
na gers, es pe ci al ly ven tu re ca pi tal and pri va te equi ty in vest ment ma -
na gers, now have lar ge pi les of com mit ted and unin ve sted cash that
they need to in vest in or der to meet their pro mi ses to their clients and
col lect their fees. At the same time as mo ney is es sen ti al ly free for tho -
se who have mo ney and cre dit wor thi ness, it is es sen ti al ly una vai la ble
to those who don’t have money and creditworthiness, which
contributes to the rising wealth, op por tunity, and political gaps. A
paradigm shift looms!‘

Dit was raak, merk te ik, ze ken den die Da lio wel, dat was ook zelf
een gro te in ves teer der en dui de lijk bais se spe cu lant. Maar ik moest
weer te rug naar de men sen aan de tafel.

‘Miss LaFay et te men ti o ned just be fo re the to pic of amo ra li ty as a
ma jor is sue in hau te fi nan ce. A bit to my sur pri se, but I ag ree. The
world is strug gling with ine qua li ty, di ver si ty and iden ti ty, and the se
are et hi cal quas ti ons. To my opi ni on this will be the im pe tus for what
could be a shift in pa ra digm for the rest of this cen tu ry. We have to
ret hink our va lu es and that may mean we have to rethink economics.’

‘What do you mean by that?’ vroeg een man met een al le daags
voor ko men. Ame ri kaan, te oor de len naar zijn ac cent. Een be te re
voor zet was niet denkbaar.

‘Well, the po wer of mo ney has ta ken over the res pon si bi li ty for
ma nu fac tu ring and re tai ling, so ci al se cu ri ty, pu blic ser vi ces like he -
althca re, hou sing, food, trans port, ener gy, wa ter, edu ca ti on and even
se cu ri ty. That co mes with the need to as sess the root mecha nisms of
how we deal with in di vi du a li ty and col lec ti vi ty, with growth and eco -
lo gi cal im pact. And now the re is almost nothing left to hunt. You
have it all.’

‘It me ans that mo ney con trols all de ve lop ment, all in fra struc tu re,
all growth, all well being, thus also all pain, de ath and misery.’
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Even af rem men, deze men sen denk en al leen in geld en macht!
‘What is the dif fe ren ce, things won’t change, will they? Whe re the re is
ac ti vi ty, mo ney is in vol ved. The Ro mans built their im pe ri um on
gold, oli ve oil, grain and the roads to trans port those goods.’

‘Sure. But you for get the most im por tant fac tor: Sla ves. The re were 
more sla ves than ci ti zens then. But things are chang ing, the noose of
mo ney po wer is tighte ning. What I’d like to emp ha si ze here is the de -
ve lop ment to wards mo ney as the sole va lue, and the dang ers of mo -
ne ti zing eve ryt hing. In most of the twen tieth cen tu ry the de ve lop -
ment of pu blic ser vi ces was au to no mous and not ba sed on cre dit.
They emer ged spon ta ne ous ly and grew ac cor ding to their goals, fi -
nan ced by sa vings from their mem bers, or taxes. The goals then were
so li da ri ty, res pon si bi li ty and com mon in te rest. They were con trol led
by lo cal pe ople and their pri me pur po se was ser vi ce, not pro fit for the 
sta ke hol ders. Of cour se with some pla ce for in di vi du al gains and that
cau sed some ma jor cri ses, but so li da ri ty was the big the me, at le ast as
a prin ci ple, and this was worldwi de. But this has chang ed. Big mo ney
did buy it all du ring the last de ca des. That also me ans that the play ers
with the big mo ney have be co me res pon si ble for the well-being of
billions of people, who lost control over their own public services,
industry, agriculture and land.’

Het leek of de lucht be vroor. Onder de ta fel wreef Ali ce be moe di -
gend met haar voet langs mijn kuit. Dat hielp een beet je, er was ten -
min ste ie mand die be greep waar ik op uit was. Bij de an de ren was een
strak heid in hun ge zich ten ge ko men, ogen die af dwaal den, op zoek
naar an de re ge spreks part ners. Het pa ra dig ma ver haal was even uit de 
lucht, maar hield ze zeker bezig.

Was nu mijn goo dwill ver speeld? Niet bij Ali ce, in ie der ge val. Ze
boog zich naar me toe en fluis ter de in mijn oor: ‘A few chairs to your
left is Kai Stinch com be. He is the skep tic about bit coins. Bring the to -
pic up, may be he is temp ted to say anything.’

Het hoef de al niet meer, ie mand naast hem, waar schijn lijk niet op
de hoog te van de iden ti teit van zijn buur man, be gon er over. Ik had
over hem ge hoord van My croft, die er ech ter niets in hou de lijks over
had wil len zeg gen. Ik had ver zuimd op te zoe ken wat de man had ge -
schre ven. ‘Why is he in vi ted?’ fluis ter de ik tegen Alice.

‘To put some coun ter weight, I think, against the fast boys. Sht, lis -
ten...’

Stinch com be re a geer de op een ca su al toon op de ar ro gan te op -
mer king en van zijn buur man: ‘It’s true that tam pe ring with data sto -
red on a block chain is hard, but it’s fal se that block chain is a good way
to cre a te data that have in te gri ty. The en ti re worldview un der ly ing
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block chain is wrong. You ac tu al ly see it over and over again. Block -
chain sys tems are sup po sed to be more trust wort hy, but in fact they
are the le ast trustworthy systems in the world.’

‘That is a sta te ment wit hout any evi den ce, sir!’ Nog al wat bank en
ke ken be ge rig naar de block chain tech no lo gy, en kre gen daar bij
steun van hun over he den die bang wa ren hun grip op het geld te
verliezen. 

‘Maybe you don’t know it, which should be a pity, that in less than a 
de ca de, three suc ces si ve top bit coin ex chang es have been hac ked,
anot her is ac cu sed of in si der tra ding, the de mon stra ti on-pro ject
DAO smart con tract got drai ned, cryp to pri ce swings are ten ti mes
tho se of the world’s most mis ma na ged cur ren cies, and bit coin, the
“kil ler app” of cryp to trans pa ren cy, is al most cert ain ly ar ti fi ci al ly
prop ped up by fake trans ac ti ons in vol ving billions of literally ima -
ginary dollars.’

‘You have no proof of that.’ was de re ac tie, nog al de fen sief, want
hier werd het mooie ver haal over de ze ge ning en van block chain even
on der uit gehaald.

‘Just stu dy the his to ry. It’s all on in ter net.’
‘Blockchains are the only way to avoid soft trust sys tems.’
‘Is it? Pro jects ba sed on the eli mi na ti on of trust have fai led to cap -

tu re customers’ in te rest be cau se trust is ac tu al ly so damn va lu a ble. A
law less and mis trust ful world whe re self-in te rest is the only prin ci ple
and pa ra noia is the only sour ce of sa fe ty; that is a not a pa ra di se, but a
crypto-medieval hellhole.’

Zo, die zat! Ie mand die in zag dat we met block chain ook het men -
se lijk ver trou wen in el kaar aan het au to ma ti se ren en di gi ta li se ren wa -
ren, dat we daar mee ma ni pu la tie op nog gro te re schaal een kans ge -
ven, want de com pu ter, die zou toch wel te ver trou wen zijn. Maar de
men sen die ach ter die mooie op zet jes za ten, blij ven zo mooi bui ten
beeld, in die zin zijn bit coins ge vaar lijk spul. We doen wat we al tijd
ge daan heb ben, ge lo ven in de in te gri teit van het sys teem, dat bij na
een soort di gi ta le re li gie wordt, maar net als vroe ger ge rund wordt
door de pries ters er ach ter met be lang en die we niet ken nen of door -
gron den. Ik kon me wel voor mijn hoofd slaan dat ik die man niet had
ge ïnterviewd na het vraaggesprek met Mycroft. Wat een gemiste
kans.
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SPAR TE LEN OM NIET TE VER ZUI PEN

Dub be le deu ren naar een be len den de zaal wer den ge o pend en
gas ten be gon nen er bin nen te gaan. Ali ce gaf me een arm en liet zich
naar een ze tel lei den. Ze maak te daar mee nog eens een statement. 

De ze tels ston den hoef ij zer vor mig ge rang schikt rond een een vou -
di ge ka the der op een po di um. Ze koos de twee de rij, in het mid den.
Van zelf spre kend wil de ik naast haar gaan zit ten, maar een toe ge scho -
ten Dirndl fluis ter de dat er een plaats op de eer ste rij voor me was ge -
re ser veerd. Met een bij na on merk baar knik je gaf Ali ce aan dat het
oké was, maar liet de controle niet los. 

Ik zou wat ge ven voor een open har tig vraag ge sprek met haar. 
Het be gon, een vrien de lijk ogen de heer liep naar de ka the der. Een

Dirndl klem de een mi cro foon tje op zijn re vers en liet de zen der in de
zak van zijn jas je glijden. 

Onze ze tels wa ren uit ge rust met oor tjes en een scherm pje waar op
je de taal van je keu ze kon aang even. Kij ken of ze spe ci aal voor mij
een si mul taan tolk had den la ten op dra ven, er wa ren vol gens mij geen
an de re Ne der lan ders in het ge zel schap. Inder daad. De tolk had een
Vlaams/Frans ac cent, maar hij ver taal de het Frans van de spre ker
goed, voor zo ver dat in de gauwigheid te vergelijken viel.

De spre ker bleek de se cre ta ris te zijn van de pre si dent van de Fran -
se Cen tra le Bank en trad op als ce re mo nie mees ter. Hij heet te de aan -
we zi gen wel kom en me mo reer de dat het cong res spe ci aal was be legd
als een try-out om be leids ma kers van bank en en enk ele gro te fond -
sen de mo ge lijk heid te ge ven stand pun ten met el kaar uit te wis se len
en mo ge lijk tot nieu we inzichten overn actuele onderwerpen.

Op het scherm ach ter hem ver scheen een lijst je van vijf pun ten:
num mer één stond de lage ren te, waard oor het ge brek ki ge ren de -
ment op le ning en de laat ste ja ren de win sten ver on der de tar get van
7% druk ten. Het twee de punt be trof het voort du ren de ge vecht met
de hac kers en ge or ga ni seer de in bra ken op bank sys te men, waar
steeds meer as sets voor moes ten wor den ing ezet. Op drie stond hoe
bank en zich be ter aan het pu bliek kon den pre sen te ren ten ein de het
in het ver le den op ge bouw de ver trou wen niet te ver lie zen. Het vier de
item be trof de ong rijp baar heid van de Rus si sche be doe ling en en de
op ko men de macht van de Chi ne se munt. Als vijf de en laat ste punt:
cryp to cur ren cy. De blockchains waar Mycroft over begonnen was,
met bitcoin als vlaggenschip.

Ik wil de net ach ter uit gaan zit ten om de eer ste spre ker aan te ho -
ren, toen de aar di ge heer ach ter de ka the der nog iets toe voeg de: ‘Tot
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nu toe heb ben deze cong res sen al tijd een strikt be slo ten ka rak ter ge -
had. Van we ge het be lang van het maat schap pe lij ke draag vlak van wat 
hier tot stand komt en de mo ge lijk àl te ge spe ci a li seer de ken nis, hier
aan we zig, heb ben de or ga ni sa to ren ge meend een ex pe ri ment te kun -
nen wa gen door een ver te gen woor di ger van de schrij ven de pers uit te 
no di gen met ons mee te denk en en daar over te pu bli ce ren, ui ter aard
on der ‘n strikt embargo. Vanavond is de pers ver tegen woordigd door
Mr Diederic…’ 

Ik schoot over eind, trok per ong eluk het oor tje er uit en hoor de de
rest van zijn ver taal de be toog niet. Mijn Frans was niet erg goed, maar 
ik kon nog wel op ma ken dat hij me uit no dig de me zelf voor te stel len.
Ik schaam de me te gen over mijn bu ren voor mijn bruus ke schrik be -
we ging. Onder mijn kost ba re kle ding brak het hete zweet me uit.

Kalm maar, Blink ie, maan de ik me zelf. Ik heb toch al heel vaak
voor d rach ten ge hou den. Dit is niet an ders.

Het hielp, ik kon mijn be we ging en weer con tro le ren en koel de
voel baar af. Ge noeg om net te doen of ik deze vuur proef ver wacht
had. Op het uit no di gen de ge baar van de spre ker, liep ik, ogen schijn -
lijk kalm, naar de ka the der. De zelf de Dirndl van daar net voor zag mij
vlie gens vlug van een draad lo ze mi cro foon. Dat was mooi, dan kon ik
me vrij be we gen. Het was een voord eel om mijn be toog in het Ne der -
lands te kun nen doen. Ik was niet he le maal on voor be reid. Met name
het kor te ge sprek je met My croft en de op mer king en van Stinch com -
be had den een heel andere kijk bij mij doen ontstaan over de bitcoin.

‘Dames, mij ne he ren, an ders dan voor de mees ten van u, be reik te
de uit no di ging voor deze bij eenk omst mij pas kort ge le den.’ In kor te
be woor ding en stel de ik me zelf voor en om schreef de op dracht van
mijn krant, noem de enk ele van mijn artikelen.

‘Gaarne wil ik ing aan op de lijst van on der wer pen...’ ik wees op de
pro jec tie ach ter me. ‘Om het kort te hou den: Waar het bij al uw aan -
dacht pun ten om draait is trust, ver trou wen. Dat is de ba sis van bank -
ie ren en fi nan cie ren. Het speelt tus sen de klant en de geld ver schaf fer,
tus sen fi nan ci ële in stel ling en on der ling en in de re la tie met over he -
den. Dat ver trou wen staat on der druk. Er zijn al al ler lei maat re ge len
om de hele kre diet waar dig heid van het sys teem te ver be te ren zo als de 
Ba sel IV ei sen van het Ba zels Co mité voor Banking Super vision
(BCBS) qua kapitaaldekking.’

’U noemt te recht in uw lijst je van 5 pun ten ver schil len de be drei -
ging en, zo wel van uit de tech no lo gie als van uit eco no mi sche en so ci -
aal-psycho lo gi sche ont wik ke ling en. Het is op val lend dat u die be -
drei ging en niet al leen als ne ga tief ziet, maar ook als kan sen, als op -
por tu ni ties om nieu we dien sten, nieu we struc tu ren en nieu we sa -
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men wer king en aan te gaan. Toch heb ik de in druk dat er een soort on -
der buik ge voel bij u over blijft. Ik denk dat u de prak ti sche kan ten van
dat be dreig de ver trou wen aan de ene kant goed in schat en met op ties
en sug ges ties komt om daar iets aan te doen. Ik meen ech ter ook te
zien dat er nog geen hel de re vi sie is.’ 
’Ook gaat u niet in op het heel dui de lij ke pro bleem van de im mi gra tie, 
dat ze ker voor de VS en Eu ro pa een knel punt is. Het wordt po li tiek
niet hel der ge steld, maar ie de re vluch te ling die, ze ker in Noord- Eu ro -
pa, wordt toe ge la ten, zal ui tein de lijk ong eveer een mil joen euro gaan
kos ten en vrij wel niets gaan bij dra gen. De fi nan cie ring daar van, de
druk op de over heid, dat kan men nu nog re ge len door heel goed koop 
le nen, maar ei gen lijk zou dat op de na ti o na le ba lan sen moe ten staan.
Onge veer zo als pen si oen fond sen hun ver plich ting en moe ten in dek -
ken, maar u weet dat dat ook her en der spaak loopt, ook al van we ge
uw eer ste punt, het ge brek aan goed ren der ren de in ves te ring en. Het
is al le maal heel mens lie vend en een er fe nis van me vrouw Ele o nor
Roos evelts mooie ‘universele mensen rechten’ maar een heel kost ba re 
kwes tie. Rech ten zon der verplictingen, die komen ons nog duur te
staan. Mogen wij, en u, er op vertrouwen dat de overheden uit -
eindelijk die schulden kunnen en willen terugbetalen?’

Zo, dat was even schrik ken. Nu moest ik zien in te gaan op wat die
Stinch com be zo net over bit coins had ge de bi teerd.

’Er wor den al ter na tie ven ge zocht voor het alou de “men se lij ke”
ver trou wen. Het lijkt ge lei de lijk ver vang en te wor den door trans pa -
ran tie en dicht ge tim merd ar ti fi cieel ver trou wen. Arti fi ci al Trust is
waar we op af ste ve nen, met in der daad Arti fi ci al Intel li gen ce, block -
chains en ro bo ti ca wet ten. Valt er een eind beeld te schet sen? Hoe
moet u zich op gaan stel len om geen scha de, maar juist pro fijt van die
ve r an de ring en te on der vin den? Stre ven naar een glo ba le sa men le -
ving met mis schien één munt, één markt? Hoe zou dat er cul tu reel uit
gaan zien? Diversiteit is uiteindelijk de motor van de eco nomie.’

’We zijn met de cre a tie van een we reld markt, met in ter net en
steeds verd er gaan de trans pa ran tie een pad ing esla gen dat op het eer -
ste ge zicht enor me voord elen biedt en ook gro te in ves te ring en
vraagt. De tech niek staat niet stil en be drei ging en zo als glo bal war -
ming zijn naast uit da ging en ook op por tu ni ties die kan sen bie den voor 
in di vi du e le winst, in no va tie en voor uit gang. Maar ziet u ook, dat dit
ui tein de lijk ten kos te gaat van di ver si teit? Door de trans pa ran tie val -
len de han dels mar ges weg, la ten we ui tein de lijk de waar de be pa ling
en de markt over aan ge au to ma ti seer de sys te men die de ver schil len
weg poet sen, en dreigt de gro te ver vlak king, de en tro pie van de mid -

56



del ma tig heid, een soort Tweede Hoofdwet van de eco nomie deze
keer, naar analogie van de thermodynamica.’ 

Ik moest daar wat over uit leg gen, de mees te aan we zi gen zou den
die wet niet ken nen.

‘Ik zie vra gen de blik ken. De twee de wet van de ther mo dy na mi ca
stelt: “Er is geen pro ces mo ge lijk dat als eni ge ge volg heeft dat warm te
van een voor werp met lage tem pe ra tuur naar een voor werp met een
ho ge re tem pe ra tuur stroomt. De en tro pie van een ge ïsoleerd sys teem
dat niet in even wicht is, neemt in de loop van de tijd toe, tot het maxi -
mum voor dat ge ïsoleerde sys teem is be reikt. Entro pie be te kent dat
een sys teem zo af ge vlakt is dat er com ple te stag na tie of ‘per ma nen ce’
ont staat. Alles is het zelf de. Geen ver schil len meer, geen stroming van
energie of informatie.’

Ik keek de zaal rond en zag eni ge ver ont rus ting. Ik zat op mijn
praat stoel col le ge te ge ven en vond het heer lijk. Zelfs  ter wijl ik be sef -
te dat ik al leen maar in hun vij ver tje wat mocht spet te ren en de ech te
kwes ties el ders werden besproken.

‘Staat dat niet di a me traal te gen over wat u am bieert? Dat zo veel
mo ge lijk ener gie, in dit ge val om ge zet in geld, van een sys teem met
wei nig geld vloeit naar uw sys teem? Waar komt het geld van daan,
waar wordt het in om loop ge bracht; dat wilt u in de hand hou den,
maar blijkt dat niet steeds moeilijker?’

Ver war ring. Ik had op de juis te knop ge drukt.
‘In een en tro pi sche si tu a tie los sen ver schil len op. Stag na tie dreigt.

0% ren te. Zou dat het on der buik ge voel zijn waar som mi gen van u
mee kam pen als block chains ter spra ke ko men? U wilt geen en tro pie,
u wilt dat het geld blijft stro men. Daar voor is een po ten ti aal ver schil
no dig, te geng esteld aan de tweede wet.’ 

Blan co ge zich ten op de eer ste rij. Fron sen. Ze be gre pen het niet.
‘Vergelijk het met een wa ter val. Wa ter stroomt van hoog naar laag. 

Om wa ter om hoog te krij gen heb je een pomp no dig. Die kost ener -
gie. Het zelf de is aan de hand met geld. Om het bij u te krij gen is kracht 
no dig. Die oe fe nen de bank en uit door mid del van push and pull
mecha nis men. In con cre to; men sen en be drij ven uit no di gen om geld 
te le nen ten ein de hun po si tie te ver be te ren. Met als stok ach ter de
deur - door de over he den ge sanc ti o neer de - dwang maat re ge len, zo -
als deur waar ders en hy po the ken: Als je de ren te niet be taalt, mogen
we je bezittingen afpakken.’

Enig ong emak ke lijk ge schuif, maar ze heb ben het wel be gre pen,
hoop te ik.

‘Dat po ten ti aal ver schil in stand hou den gaat niet al tijd op een erg
vrien de lij ke ma nier. Re vo lu ties in het ver le den zijn wat dat be treft
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een les. Als in het ver le den de ver schil len te groot wer den, als de min -
der waar dig heid van lan den, groe pen, in di vi du en te knel lend werd
er va ren, volg de vaak iden ti fi ca tie met be we ging en die meer waar dig -
heid voor spie ge len. De iden ti ty trend van de laat ste de cen nia, ei gen -
lijk meer een iden ti fi ca tie trend, geeft een om me keer aan: Men sen
gaan nu de straat op of iden ti fi ce ren zich met een grijs cir cuit van
“ong ehoor za men” als hun iden ti teit in ge vaar komt, als de cul tu re le
ver schil len drei gen te verd wij nen. U her in nert zich wel licht de Occu -
py be we ging en, maar over de hele we reld zien we nu ver zet te gen de
eli te en het sys teem. Met zulke protestbewegingen wordt de
economische en sociale stabiliteit aangetast.’

O jee, ga ik nu te ver? Tijd voor wat olie op de gol ven.
‘Streven naar sta bi li teit, waar bij we der zijds ver trou wen de ba sis is, 

vormt de ba sis van het vak van bank ier en fi nan cier. Wan neer we dat
verd er gaan ont men se lij ken kan Arti fi ci al Trust wel eens heel knel -
len de en ge vaar lij ke gevolgen hebben.’

Ik vond dit wel le tjes voor een kor te in tro duc tie. Ik was leeg en
mijn on ze ker heid stak de kop weer op. Ik had tij dens het spre ken de
zaal nauw let tend in het oog ge hou den en de aan dacht ge voeld die de
lui ste raars had den voor mijn ex posé. Die was goed. Nu dat niet gaan
be derven...

‘Ik wil hier verd er niet op de de tails ing aan, die ko men in la te re bij -
eenk om sten wel licht aan de orde. Ik dank u voor uw aan dacht. Een
aan tal bouw ste nen voor dit sce na rio...’ ik wees weer op de pro jec tie
ach ter me, ‘zijn door de or ga ni sa tie ge pre sen teerd. Ik hoop daar met
u de ko men de tijd meer in zicht in te ver wer ven. Maar ik wij u er op,
dat u ook re ke ning moet hou den met wat de jong ere ge ne ra tie hier
over vindt, wij als baby boom ers zit ten mis schien iets te vast, de tijden 
veranderen! ’

Ik boog licht jes voor het pu bliek en liep, ui ter lijk kalm, naar mijn
plaats. Er klonk een be leefd ap plaus je.

De dag voor zit ter nam mijn plaats bij de ka the der over. Hij dank te
mij voor mijn pre sen ta tie en kon dig de tot mijn ver bij ste ring een pau -
ze aan. Het was nog geen ne gen uur. Ik was de eni ge spre ker geweest!

Nie mand sprak mij aan bij het leeg lo pen van de zaal. Ik was er niet
ge rust op. Had ik al mijn cre dit ver speeld? Beel den van het plein van
mijn la ge re school kwa men op, waar geen enk el kind met me wil de
spe len om dat ik te rap van tong was. De over eenk omst was ont hut -
send; ook nu kwam de ‘meester’ naast mij lo pen. De gast heer van van -
avond sprak me in het Frans aan. Ik was te con fuus om pre cies te vat -
ten wat hij de bi teer de, maar wat ik be greep was dat hij zeer te vre den
was over de ‘aftrap’. 
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In de foy er stond My croft met ie mand te pra ten, zag mij en wenk te 
me met dring en de ge ba ren.

‘Vaag, Blink, vaag,’ was het eer ste wat hij zei. ‘Jij weet het mis schien 
niet, maar dit par tij tje gaat om block chains. Dat was het eni ge wat
hout sneed in je praat je. Arti fi ci al Trust. De rest is bullshit.’

Hij gaf de an de re per soon te ken nen dat hij met mij on der vier
ogen wil de spre ken, greep twee whisky’s van een langs dei nend blad
en gaf mij er een tje. ‘Ik mag van mijn baas niet met cryp to cur ren cy
spe len, dus dat doe ik dan privé.’

‘Wist je dat bit coin al drie keer is ge hackt?’
‘Knap. Ik heb het ook ge pro beerd, mij luk te het niet.’ Hij goot het

glas naar bin nen. ‘De Zwit ser se bank en zit ten er bo ven op. Ik krijg al -
leen geen hoog te waar ze op uit zijn. Maar ja, daar zit het groot ste deel 
van het cri mi ne le ka pi taal en de ap pel tjes voor de dorst van dic ta tors.
Dat zijn de echt grote spelers.’

‘Denk je dat block chains in de toe komst niet te kra ken zijn?’
‘Er wordt op ge spe cu leerd dat de Zwit sers met een nieu we cryp to -

cur ren cy aan het sleu te len zijn die ze wil len kop pe len aan goud!’ Hij
snoof. ‘Ze oe fe nen nu met bit coin en een cryp to van hen zelf, we hou -
den dat in de gaten.’

‘Wie zijn we?’
‘Hè? O, een paar jong ens die ik ken. Ja pan, Chi na, India, Hong -

arije. We wil len er ach ter ko men waar de ang el pre cies zit.’
‘Angel?’
‘Ik heb met bit coin veel verd iend en veel ver lo ren en er geen moer

aan kun nen ve ran de ren. Dat zint me niet, nee, dat zint me he le maal
niet.Er zit ten dui vels ach ter,’ mom pel de hij voor zich heen. ‘Zo’n gaaf
sys teem, waar zit het lek?’

Hij keek me op eens aan. ‘Ze pro be ren de geest te fles sen, Blink.
Re gu le ren, toe zicht hou ders. Inpal men, zo dat ze ook daar de macht
krij gen.’ Hij mom pel de iets wat ik niet kon ver staan. Dan met een
grijns: ‘Ze krij gen ze toch niet. Er is zo weer een nieu we hub als er een -
tje braaf wordt. Alle vrije jong ens schui ven daar gewoon heen.’ 

Zou hij ge we ten heb ben dat Stinch com be ook uit ge no digd was?
Hij had hem bij het di ner vast niet ge hoord, hij zat veel verd er weg.

Hij zag me op eens weer. ‘Blink, let goed op. Er ge beurt van al les,
doe je voord eel er mee. Nie mand is het eens met een an der.’ In zich zelf 
mom pe lend liep hij weg.

Ik nip te van mijn whis ky en dacht na. Trust, ver trou wen, dat is
maar een kant van de zaak, de ‘ing oing’ rich ting. Naar de geld han del
toe. Hoe zit het de an de re kant op, de ‘out going’? De ve rant woor de -
lijk heid voor hun maat schap pe lij ke func ties? Ik had daar nog nooit
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over ge schre ven, re a li seer de ik me. Wel over lo ka le net wer ken en
over glo ba le geld stro men en ver hou ding en, maar niet over de kop pe -
ling daar tus sen. Hun 5 pun ten ging en over de be drei ging van hun po -
si tie, niet over wat zij de klant en de maat schap pij kon den aan doen.
Neem die angst voor hac kers. In fei te hac ken bank en, ver ze ke ring en,
in ter net en so ci al me dia ope ra tors en de over heid de hele tijd ge ge -
vens van het pu bliek. Dat daar ook nog in mee werkt ook. Die ge ge -
vens kun nen heel naar ge com bi neerd wor den, die al go rit men zijn er,
en heel dis cri mi ne rend wor den ing ezet. Maar nog veel kwa lij ker, je
kunt aan DNA te gen woor dig af le zen, dat heeft iets met te lo me ren de -
gra da tie te ma ken, wat de le vens ver wach ting van ie mand is. Dat is
niet breed be kend, maar stel je voor dat je men sen gaat ver tel len dat
op ba sis van de DNA gegevens ze maar zo of zo oud zullen worden.
Statistisch natuurlijk, maar psychisch rampzalig.

Op dit punt van mijn ge dach ten kwam de be min ne lij ke gast heer
naar me toe, ge volgd door een ge span nen kij ken de dame, waar -
schijn lijk zijn se cre ta res se. In rap Frans maak te hij me dui de lijk dat
de spre ker voor na de pau ze ver hin derd was, of ik een ver volg op mijn 
eer ste presentatie wilde geven.

Ik keek de man ver bijs terd aan. De dame her haal de zijn woor den
in for meel Engels met een licht Frans ac cent. Ze dacht waar schijn lijk
dat ik het Frans van haar baas niet ver staan had, wat wel de ge lijk het
ge val was. Mijn ver bij ste ring gold het ver zoek zelf. Ze wil len me van
waar ne mer tot stel ling ne mer bom bar de ren, schoot het door me
heen. Zit ten ze zo krap in de ideeën?

Va nach ter me werd een slanke hand op mijn arm ge legd. Even ver -
rast door Alice’s plot se linge ver schij ning kwam er slechts een soort
kreun uit mijn mond.

Ze glim lach te lief naar mij en onze gast heer. ‘Zo te leur stel lend om
de avond nu al te be ëindigen, niet? Ge luk kig kon die saaie man niet
die ons na de pau ze zou gaan ver ve len met ding en die we al we ten. Nu
is er ge le gen heid voor jou om je denk beel den verd er te ont vou wen,
Die de ric. Daar heb ben we veel meer aan, niet waar, mon cou sin?’ 

De gast heer knik te ent hou si ast. 
In mij woed de een con flict tus sen angst, een op ge pimpt ego, het

ver lang en in druk te ma ken op deze pracht i ge vrouw en ach ter docht.
Had den ze me er ing eluisd? Was er wel een twee de spre ker ge weest?
Was die Frans man haar neef?

‘Zeer ver eerd,’ wist ik uit te breng en om tijd te win nen. ‘Maar...’
‘Er wordt door ie der een naar uit ge ke ken, Die de ric,’ straal de Ali ce.

‘Heus, we zijn zo be nieuwd naar je idee ën. Juist als je spon taan
spreekt in plaats van af een pa pier tje wordt het spannend.’
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Span nend, zeg dat wel. Ik stond te tril len op mijn be nen. De bel
voor de vol gen de ron de ging. Ze druk te mijn arm te gen zich aan en
voer de me weg, rich ting de zaal. Een be dien de pak te in het voor bij -
gaan mijn nog half vol le glas aan. Haar ste vi ge greep leek een gie ter
van ver trou wen. Bij elke stap groei de mijn zelf ver trou wen en bloei -
den uit spra ken in mijn brein op die ik te berde kon brengen. 

‘Alice, doe jij dat?’ fluis ter de ik. 
Ze liet me los bij het po di um, gaf me een kus op mijn wang en

glim lach te veel be te ke nend.
De zaal stroom de vol. Ik bleef op het po di um staan, kreeg mijn

mi cro foon te rug en ijs beer de heen en weer. Toen mijn con cen tra tie
vol doen de was, stak ik van wal.

‘Geld is al tijd een mid del ge weest om macht te ko pen. En groot
geld koopt gro te macht.’ De ge zich ten van mijn toe hoor ders ble ven
on be wo gen. Het was ris kant om met zo’n open deur te be gin nen,
maar ik wil de dui de lijk stel len wat het on der werp zou zijn.

‘Macht cor rum peert, ab so lu te macht cor rum peert ab so luut, ver -
kon dig de de 19e-eeuw se li be raal Lord Acton. Waar ligt de grens tus -
sen wat mo reel nog aan vaard baar is en amorele macht?’

Er kwam be we ging. Voe ten wip ten, be nen wer den over el kaar ge -
sla gen, han den zoch ten iets te doen.

‘Voor alle dui de lijk heid; bank en, be leg gers, pen si oen fond sen en
hed ge funds zijn na tuur lijk zelf stand i ge en ti tei ten. Van daag vat ik ze
sa men on der het con cept “groot geld”. In hun han de len en vi sie op de
we reld on der schei den ze zich na me lijk nau we lijks van el kaar. Want
hun ge meen schap pe lij ke oog merk is ren de ment, liefst zo hoog mo -
ge lijk. Dat is een con clu sie die ik na twin tig jaar jour na listiek meen te
mogen trekken.’

Afwach ten de stil te.
‘Groot geld is rus te loos be zig aan trek ke lij ke winst ob jec ten te vin -

den, bij voor keur voord at een an der die ook vindt. De gro te geld pom -
pen zijn in veel ge val len be drij ven en voor zie ning en waar mil joe nen
men sen ge bruik van ma ken. Een voor beeld uit Ne der land. In de eer -
ste helft van de twin tig ste eeuw wer den in hoog tem po col lec tie ve
voor zie ning en in het le ven ge roe pen voor drink wa ter, ri o le ring, zie -
ken hui zen, ba by zorg, elek tri ci teits op wek king, stads ver war ming, so -
ci a le wo ning bouw, on der wijs, ge zond heids zorg, far ma cie, open baar
ver voer, ha ven be drij ven, grond be drij ven, af val ver wer king, ka bel te -
le vi sie, te le foon, pos te rij en, gi raal geld ver keer, ver ze ke ring en, land -
bouw, ou de dags voor zie ning en, melk en an de re ag ra ri sche pro duc -
ten, zelfs wer den er co öperatieve raif fei sen ban k en op ge richt.’
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Dat laat ste le ver de enk ele be smuik te glim lach jes op. Het hoofd -
kan toor van de Ra bo bank had niet lang ge le den zijn co öperatieve
struc tuur over boord gezet.

‘De ju ri di sche ei ge naars van deze col lec tie ve voor zie ning en wa ren 
over het al ge meen, naast co öperatieve ve re ni ging en, de lo ka le en
pro vin ci a le over he den. Ge du ren de de af ge lo pen de cen nia zijn de
mees te van deze col lec tie ve voor zie ning en al ver kocht aan ven tu re
funds of ge fu seerd tot me ga be drij ven. Pri va ti se ring alom en hoe wel
we nu de na de len ook in zien is het niet ge stopt. Nog steeds wor den
gro te con ting en ten so ci a le wo ning bouw ver kocht aan hed ge funds.
Daar mee heeft “Big Mo ney” zich zelf op ge za deld met de so ci a le ve -
rant woor de lijk heid voor het welzijn van – ik spreek nu alleen over
Nederland – tientallen miljoenen mensen.’

Ik keek de zaal glim lachend rond. ‘Ja, dat is an de re koek dan “bil -
ling the bil li ons”. Heeft u hier over vra gen?’

Er vouw de zich een ij zi ge stil te om mij heen, als een col lec tie ve
“Kalt stel lung”. Ik be sloot de hand doek in de ring te wer pen. Slech ter
dan dit kon het niet worden.

‘U zoekt naar sig na len, dat er een ech te ver schui ving zit aan te ko -
men, maar be seft u dat we de laat ste tijd al mid den in een enor me om -
po ling zit ten. Dat wordt voor al dui de lijk als we kij ken naar de ge ne ra -
ti o ne le co hor ten, neem even de baby boom ers en de mil len ni als. In
uw 5 pun ten gaat u daar niet op in, en eer lijk ge zegd zie ik hier ook
nau we lijks jong eren, de zo ge naam de mil len ni als ont bre ken in uw
groep, maar ook in uw analyses.’ 

Dat was even een steek on der wa ter, maar ik zou dat nog even ex -
tra in ze pen, want dit was iets waar ik ook in de pers nooit iets over
hoor de. Mil len ni als wer den weg ge zet als lui, ver wend, geen door zet -
tings ver mo gen, maar nie mand vroeg zich af hoe dat kwam, de sa -
men le ving kreeg de schuld en de ou ders. Dat mis schien het weg ne -
men van risico’s en pijn een rol speel de, ik las er nooit iets over. Of dat
de toe na me van kei zer sne de ge boor ten en pijn lo ze be val ling en iets
van doen had met het weg lo pen voor uit da ging en. Waar om het ve ga -
nis me zo’n op gang deed, had den eet pa tro nen iets met so ci a le struc -
tu ren te ma ken? Was het ver schil tus sen mos lims en hin does te wij ten 
aan hun eet pa tro nen? Niets daar van, men in te res seer de zich meer
voor wat de mil len ni als als markt par tij, als con su men ten be te ke nen,
hun mi lieu be wust zijn, hun de len van re sour ces en hun iden ti fi ca ties
haal den wel de kranten. Die vermelden niet of nau welijks dat er meer
PTSD en zelfmoord bij hen voor kwam.

‘Als ik even heel ge ne ra li se rend stel dat de baby-boom ers meer
“doe ners” en de mil len ni als meer “la ters” zijn, gaat u dan een licht op? 
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Dat deze twee groe pen een fun da men teel ver schil len de hou ding
heb ben, iets dat ook met per ma nen tie en flux te ma ken heeft, of als u
dat wilt met het vrou we lij ke en man ne lij ke, met ini ti a tief, bij dra gen
of pro fi te ren. Dat kan heel an de re oor za ken heb ben dan de
smartpho ne of mi lieu be wus tijn. De mo der ne we ten schap ont dekt
steeds meer dat onze dar men onze stem ming be pa len, dat ons gut-bi -
oom be lang rijk is voor onze so ci a le in stel ling. Weer wat ex treem ge -
steld, de mil len ni als eten en ge dra gen zich meer als plan ten, de ba by -
boom ers meer als die ren. Niet voor niks is er de op komst van het ve -
ga nis me, men wil geen vlees meer, maar mist dan ook de sti mu lans
van de hor mo nen in vlees, de da den drang, het zoe ken naar be we ging
en ve ran de ring van de car ni vo ren. Doe ners en la ters, daar zit al een
zo da ni ge ver schui ving in, dat je mis schien van een pa ra dig ma-shift
zou kun nen spre ken. Daar gaan misschien ook de veranderingen in
de economie, in de financiële wereld en in uw branche vandaan
komen.’

Stil te, maar wel ge fron ste wenk brau wen, dit was ste vi ge kri tiek op
hun aan pak, maar van uit een heel an der per spec tief dan ze ver wacht
had den. Iets nieuws, ter wijl ik toch bin nen hun kader bleef.

‘Een ver nieu wend pa ra dig ma in de fi nan ci ële sec tor zal naast in -
sti tu ti o ne le ook per soon lij ke en so ci a le ve rant woor de lijk heid moe -
ten gaan in hou den, dat vra gen die mil len ni als van uit hun meer col -
lec tie ve denk en. Dat geldt voor zo wel de su per rij ken met hun on me -
te lij ke per soon lij ke ver mo gens, als voor de han de laars die aan de
knop pen zit ten, voor de bank iers en voor de be stuur ders van be leg -
gings fond sen. De tij den van de zelf ver rij king zijn mis schien voor bij,
men wil so ci a le ve rant woor de lijk heid, ook van de top en de eli te.
Dacht u dat bij voor beeld de Pa na ma Pa pers niet wat heb ben los -
gemaakt? Vertrouwen, dat moet je verdienen, en kan zo maar weg -
stromen.’

Geen re ac ties.
‘Ik heb het ook over de offsho re in dus trie. Daar mee be doel ik hier

na tuur lijk niet het leeg ro ven van de zee en de zee bo dem. Het weg slui -
zen van vuil geld naar be las ting pa ra dij zen op af ge le gen ei land jes is
na tuur lijk mis da dig, maar als ac coun tants en ad vo ca ten met de lij -
ken lucht kun nen le ven die aan dat geld hangt, is dat hun zaak. Maar
wat is dat toch, die drang van het old boys net work om zo veel weel de te 
ver za me len? Oké, be las ting be ta len wordt door de rij ken als dief stal
van hun recht ma ti ge ei gen dom ge zien. Bel as ting en wor den dus op -
ge bracht door de wer kers. De pu blie ke sec tor is er toch voor hen? U
als rij ke heeft uw ei gen voor zie ning en. Ge zond heid, trans port, huis -
ves ting. Ik vraag u: Is die twee de ling van de maat schap pij houd baar?

63



Is die con stan te drain van winst naar een vir tu e le andere Aarde niet
gevaarlijk? Want we hebben, hoe dan ook, maar één Aarde.’

Ik speel de hoog spel. Liet ik niet te veel zien wat ik al le maal van ze
wist? Mijn God, als ze wis ten wat ik weet zou den ze me su biet kalt stel -
len. Ik wil verd om me door die ij zig heid heen bre ken. Ik sta hier niet
voor de kat zijn ding. Schepje erbovenop.

‘Aangezien de po li tiek en de geld we reld min of meer com mu ni ce -
ren de va ten zijn, kun nen we van po li ti ci wei nig ver wach ten ten aan -
zien van het stel len van nieu we re gels en nor men. Die zul len uit uw
ei gen ge le de ren moe ten ko men. De gro te vraag is dan: Is het sys teem
in staat zichzelf te corrigeren?’

Enke le on rus ti ge be we ging en.
‘Er is een twee de, nog gro te re ve rant woor de lijk heid waar de haut

fi nan ce mee heeft te de a len; onze planeet.’
Er gloei den als het ware lamp jes op bij som mi gen die het blijk baar

be gre pen.
‘De Aar de is ons ruim te schip. Er zijn geen be woon ba re uit wijk -

plaat sen als het hier mis zou gaan. Deze pla neet hand haaft een heel
nauw even wicht van tem pe ra tuur, druk en sa men stel ling van de at -
mo sfeer. Die kun nen ver stoord ra ken, waard oor gro te de len van de
pla neet on leef baar wor den. Ik be doel; een mol over leeft nog bij een
zuur stof ge hal te van maar 4%. Een mens niet. Het tem pe ra tuur be reik
waar in op wa ter ge ba seer de ho ge re or ga nis men kun nen ge dij en is zo
mo ge lijk nog nau wer be grensd. Pla ne ten met vloei baar wa ter zijn ui -
terst schaars, de Aarde fikst dat al meer dan twee miljard jaar.’

Ik dronk gul zig uit mijn wa ter glas.
‘Ongebreidelde heb zucht kan die ba lans on her stel baar ver sto ren.

Alleen het gro te geld heeft de macht om daar gren zen aan te stel len.
In het be lang van uzelf, uw kin de ren en de men sen die na ons komen.’

Het was als of er een muur van af weer tus sen mij en het pu bliek
stond.

‘Om te rug te ko men op de vraag of het sys teem daar toe in staat is,
het heeft denk ik hulp van bui ten af no dig, om zich zelf scherp te kun -
nen zien.’ 

Nu groei de er een voel ba re span ning.
‘Het for mu le ren en im ple men te ren van een nieuw pa ra dig ma zal

mijns in ziens voor al uit non-con for mis ti sche rand ge bie den van de
maat schap pij ko men. Daar waar gro te gees ten op ong ebon den wij ze
nieu we pa den ex plo re ren. In de we ten schap, de jour na lis tiek en de
kun sten. Niet be paald uw jacht ter rein, waar alle waar den zijn ge -
reduceerd tot financieel gewin.’

Enke le toe hoor ders bo gen naar el kaar toe om iets te flui s te ren.
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Er zat nog van al les over de rol van het in ter net in mijn hoofd,
maar mis schien was het be ter daar nu niets over te zeg gen, ge zien de
po ging en om in ter net voor de main stre am be drij ven snel ler te ma -
ken dan voor de dum mies en de on aang epas ten. Be ter om het hier bij
te la ten, zo dat mijn laat ste op mer king on der hun sche del dak bleef
rondgalmen.

‘Ik hoop dat u in staat bent deze change agents, deze hel den, nieu -
we nor men en waar den te la ten uit denk en.’

Ik dank te voor de aan dacht en liep zo waar dig mo ge lijk de zaal uit,
naar het toi let waar ik stond te kok hal zen tot mijn buik zich ont -
knoop te. Ik wist de pra ten de me nig te in de foy er te ver mij den en
vroeg een re cep ti o nis te om een taxi voor me te bel len. Er stond er
een tje te wach ten. Ril lend van het kou de zweet stapte ik in.

Dit wa ren ong etwij feld slim me men sen, maar za gen ze niet in dat
de machts ver schil len in deze we reld uit de hand lie pen, dat hun eli tai -
re we reld je ge vaar liep? Ze praat ten over be drei ging en, maar van uit
een ivo ren to ren. Za gen ze niet dat de re a li teit van de #me too, de ba -
by boom er con tro ver se, Trumps op komst, de Ara bi sche len te en het
we reld wij de pro test te gen de eli tes al le maal te ma ken heb ben met
machts ver hou ding en. De Ne der land se so ci o lo gen Mauk Mul der en
Geert Hof ste de schre ven uit ge breid over machts af stand, en hoe de
mach te lo zen pro be ren die te ver klei nen. Hun the o rie is nog steeds
op por tuun, al leen her ken nen we het niet. De vrou wen blie zen #me -
too op om hun machts ach ter stand te re du ce ren, arm uit zicht loos
Ame ri ka koos voor Trump om Was hing ton dwars te zit ten, oc cu py
pro beer de de banken aan te pakken, maar dat hadden de meest heren
van de BIS niet bij hun 5 punten staan. 

Ze wil len zich in dek ken te gen een pa ra dig ma ver schui ving, maar
on der hun neus scheurt de sa men le ving al, wor den de te gen stel ling -
en steeds har der en doen de over he den en in sti tu ties niet veel meer
dan pap pen en nat hou den. En ze denk en dat ik hen daar bij kan hel -
pen, om dat ik niet door hun roze bril le tjes kijk. We zullen zien!

Het hele vijf pun ten ver haal is mis schien niet meer dan een zoet -
hou der, om het twee de eche lon en de me dia be zig te hou den, en daar
speel ik dan een rol in. Ze ho pen dat ik me daar in vast bijt en niet veel
verd er kijk, en als ik dat niet braaf doe, zoe ken ze een an der en wordt
ik over bo dig. Dat is geen pret ti ge ge dach te, wat doen ze als ik niet
mee speel?  
De ech te kwes ties ko men niet aan de orde, voor de bank en moe ten
toch de toe ne men de fric tie tus sen de steeds rij ke re eli te en de ver ar -
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men de mid denk las se en voor al la ge re middenklasse een punt van
zorg zijn. 

Zou men wil len ver ber gen, dat het hele ge doe van de han dels oor -
log met Chi na niks an ders is dan pro be ren de mas sa rus tig te hou den
en te doen ge lo ven in meer werk en nieu we groei kan sen. Rus land is in 
fei te ook met een han dels oor log be zig, maar doet dat met ener gie,
met gas en olie, ze ma ken West-Eu ro pa in fei te net zo af hank elijk als
de Ame ri ka nen dat zijn van de Chi ne se pro duc tie. De oor lo gen van
de laat ste de cen nia draai den steeds om ener gie, pijplei ding en, macht
over olie. Die zou opra ken, maar de ver ha len over “peak-oil” zijn al
lang ver stomd, er zijn steeds nieu we vond sten en de olie prijs daalt
niet echt, maar we wor den bang ge maakt met CO2 en kli maat ve ran -
de ring. Zijn de ener gie-trans itie en de han dels oor log ei gen lijk geen
zoet hou der tjes, werkgelegenheidsprojecten om vooral de massa
rustig te houden? 

De gro te jong ens, de mil jar dairs van deze we reld, we ten mis schien 
be ter wat het ech te pro bleem is, na me lijk de we reld be vol king rus tig
te hou den en het op bre ken van de ne o li be ra le “pax eco no mi ca” te
voor ko men. Men buigt al wat naar de mas sa. In de VS hoor je steeds
meer dat het om de sta ke hol ders gaat, niet om de sha re hol ders en er
zijn een aan tal gro te jong ens die echt se rieus hun geld in zet ten om de
kloof tus sen de elite en de min kukels te slechten.

Maar on der tus sen is de on rust wel aan het groei en, en om die te
be zwe ren heb je wel een vij and beeld no dig, dat is een oe rou de stra te -
gie. Of mis schien een aan tal vij ands beel den, want die zijn il lu soir en
kun nen wor den door ge prikt,zo als nu met de “war on drugs” ge beurt
en ook het over be vol kings-doem sce na rio be gint wat bar sten te ver -
to nen. Dus tuigt men nieu we be drei ging en op, zoet hou der tjes zo als
de han dels oor lo gen, de nood zaak voor ener gie trans itie en in ves te -
ring en in kli maat be heer sing, aan tas ting van de pri va cy, ge zichts her -
ken ning, het ge vaar van al go rit mes en AI, de Islam, rare griep ex plo -
sies, en ver koopt die met se rieus aan doen de con fe ren ties zo als het
World Eco no mic Fo rum in Da vos. Dat zijn mis schien niet meer dan
toneelproducties, om de media en de publieke opinie wat te doen te
geven. 

Angst is al hon der den ja ren het ide a le mid del om de mas sa in
toom te hou den, ini ti a tie ven te be per ken en een op stand der hor den
te voor ko men. Het lijkt al le maal echt, we ma ken ons druk over ge -
zicht her ken ning, maar zien niet in dat het gaat om ka rak ter-pro fi le -
ring en dat de Chi ne zen dat al dui zen den ja ren doen met hun “Mien
Si ang” aan pak.  Met hulp van pro fi le ring via ca me ra beel den, in ter net, 
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di gi tal iden ti ty en so ci a le media worden we transparant en dus be -
heersbaar.

Een wer ke lijk zin vol le stu die naar de pa ra dig ma-ver schui ving die
in de lucht hangt zou zich moe ten rich ten op oor za ken en niet op
symp to men zo als dat lijst je van vijf pun ten doet, maar daar is men
doods bang voor. Niet kij ken naar na ti o naal pro duct en han dels even -
wich ten, maar naar de cul tu re le ver schil len die tot an de re keu zes lei -
den, naar de rol van di ver si teit in de eco no mie, naar de die pe re mo ti -
va ties van men sen en hun be hoef te aan iden ti fi ca tie als verd edi ging
te gen al die trans pa ran tie. Pri va cy en in ti mi teit, en dat kun je zien als
ge deel de pri va cy, zijn es sen tieel voor in no va tie en trans for ma tie,
maar of fe ren we op aan de nieuwe smartphone religie en de illusie
van comfort en veiligheid.

Mijn pro bleem is nu, dat ik voor lo pig mee moet spe len, want ik
heb mis schien maar een bij rol le tje als me dia-ma ri o net, maar te veel
par tij en heb ben be lang bij wat ik doe. Som mi gen zou den graag zien
dat ik de sprook jes en drog re de ne ring en door prik, an de re zijn daar
als de dood voor. Ei gen lijk zijn ze net zo ang stig en ver ward als de
mas sa die het niet meer pikt, bo ven en be ne den zijn in die zin al tijd
el kaars spie gel beeld, en bin nen hun “zui len” is er ook fric tie. De ech te
lei ders zien mis schien scher per waar het om draait, maar het twee de
gar ni tuur vreest voor de ei gen po si tie en sa bo teert in het ver bor ge ne.
Zo denk ik dat die Ali ce die me zo ziet zit ten wel re so neert met  een
ve ran de rings ge zin de groep su per rij ken, maar dat hun bank iers en
zaa kwaar ne mers juist de sta tus quo wil len hand ha ven. Ik krijg dus
enerzijds steun,maar loop ook het risico onderuit gehaald te worden. 

De bank we reld wil mij graag ge brui ken om hun stuk je mas sa-ma -
ni pu la tie de we reld in te krij gen, maar ik mag niet te vrij wor den, ook
uit die hoek wordt op me ge let. Ik moet op pas sen met wat ik schrijf,
maar dat wist ik al, ook de Eco no mic Re view is niet meer dan een be -
taal de spreek buis van de macht. Je mag wat spe cu le ren, zo ge naamd
kri tisch be com men ta ri ëre, maar blijf bin nen de lijntjes, anders zwaait 
er wat. 
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HER KEND

Ik sloot mijn ka mer deur en liet me uit ge put op het bed val len. Wat
was er ge beurd? Mr Blink was voor de leeu wen ge wor pen en ze had -
den hem ge ne geerd. Zelfs Ali ce had zich van me af ge wend. Was het te
con fron te rend ge weest? Of juist niet ge noeg? Had den ze het een slap
ver haal ge von den dat ze allang kenden?

Mis schien was dat het wel.
Uit de koel kast vol klei ne fles jes koos ik een malt whis ky. Ik had

be hoef te aan de pep van al co hol.
Mijn ver haal was waar schijn lijk wat ze bij hun ‘corporate’ trai -

ning en al lang te ho ren had den ge kre gen. Hoe te de a len met so ci a le
ve rant woor de lijk heid zon der ve rant woor de lijk te wor den? Ik liep
enk ele ron den ach ter. Zel fo ver schat ting in com bi na tie met on der -
schat ting van de te gen stan der. Daar ga je, Die de ric! Ik proost te op
mezelf: Wat een naïef kind was ik toch nog!

Wat nu?
Be ter om in het ho tel mijn nieu we ta blet niet te ge brui ken. Ik had

be hoef te aan con tact met an ders denk en den. Er wa ren er ge noeg,
maar het was nu niet echt mo ge lijk om een diep zin nig con tact tot
stand te breng en. Al hun in ter ne tac ti vi tei ten, col le ges en te le foons
wer den waar schijn lijk afgeluisterd. Net zoals de mijne.

Te leur ge steld ging ik sla pen, met de ge dach te de vol gen de och tend 
kof fie te gaan drink en in een café met wifi.

Mid den in de nacht kwam ik ba dend in het zweet bo ven uit een
ver stik ken de nacht mer rie. Kreu nend zocht ik mijn strip met ta blet -
jes. Mijn tan den klap per den te gen het wa ter glas. Deze keer was het
doods angst die aan me bleef kleven.

De slaap ver liet me al vroeg in de mor gen en liet me al leen met
hoofd pijn en ik voel de be ve rig van de door sta ne be drei ging en.

Bij het ont bijt werd me een licht ge kleur de en licht ge par fu meer de
en ve lop aang ereikt. Op mijn vraag wan neer die was be zorgd kwam
een vaag ant woord. Niet lang ge le den in ie der ge val. De en ve lop be -
vat te een uit no di ging van Ali ce, in schoon schrift ge schre ven, voor
een lunch die dag. Om 12.30 zou er een auto voor me ko men. Mijn
ogen prik ten. Ze had me niet af ge dankt. Een nieu we kans, zo kwam
het me voor. 

De kof fie in het café was ex cel lent, de wifi snel, maar de be rich ten
wa ren stan daard. Er was niets nieuws bij en de enk ele privé email
adres sen re a geer den niet. De ge heim zin ni ge url gaf nog steeds niets
prijs.
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De nacht had me enig in zicht ge bracht om trent het di ner van gis -
ter en het avond pro gram ma, zo dat er best een in te res sant stuk in zat
voor de krant. Ik slen ter de te rug naar het ho tel, ver kleed de me en
stap te stipt op tijd en iet wat ver baasd in een zil ver grij ze Bent ley van
ze ker twin tig jaar ge le den, een pracht exem plaar. De chauf feur, een
moe der lij ke vrouw in een ele gant uni form, zag mijn blik bij het in -
stap pen en zei in het Engels dat zul ke auto’s niet meer ge maakt wer -
den. Uit haar stem klonk te ge lijk lief de door voor deze wa gen en de -
dain voor de in dus tri ëlen die het merk hadden laten verpauperen.

De rit was he mels. Bin nen was bij na niets te ho ren dan een licht
ge zoem van de mo tor en de ban den. Wat een wa gen! 

We pas seer den de grens met Duits land, de dou a niers wuif den ons
door, waar schijn lijk van we ge de in dru kwek ken de au to mo biel. We
klom men naar een dorp je hoog op de hel ling en stop ten op de par -
keer plaats van een cha let acht i ge uit span ning met een ter ras dat
uitzicht bood op de Rijn. 

Mijn kos tuum en de wa gen pas ten naad loos bij el kaar, de chauf -
feu se die ook nog het por tier voor me open hield maak te het plaat je
com pleet, dit was te rug in de tijd. De hoed gaf me het air van de
bon-vi vant, maar van bin nen was ik meer een on ze ke re pu ber, op weg 
naar zijn eer ste af spraak je, dan de we reld wij ze jour na list die ie der een
in me wilde zien.

Het was re de lijk druk. De ta fel tjes rond Ali ce, die in een hoek naar
me zwaai de, wa ren on be zet. Ge re ser veerd, zag ik snel in het voor bij -
gaan. 

Ze stond op en om hels de me met heel haar lichaam. De vlam men
scho ten door me heen. Ze druk te zich even ste vig te gen me aan toen
ze mij voel de re a ge ren. Mijn lichaam was daar in snel ler dan mijn
geest. Het maak te me aan het lachen, de ver to ning maak te me licht in
het hoofd. 

‘Wie pro beer je te be dot ten, lie ve ling? Wie zal er nou ge lo ven dat
je iets wilt met een ar moed zaai er van een jour na list?’

Ze grin nik te en kus te me zorg vul dig op de mond, ik was ver baasd,
wat speel de hier echt? 

‘Ik val op die scep sis van je, schat. Wees niet be zorgd, het is mijn
spel en jij zult er geen scha de van on der vin den. Naar ik me heb la ten
in for me ren heb je geen ja loer se vrien din. Of vriend.’

Na tuur lijk, ze moet op haar tel len pas sen, of be ter ge zegd, ze heeft
men sen voor haar wer ken die op haar tel len passen.

De ei ge naar kwam per soon lijk onze be stel ling en op ne men. 
De lunch was ver fijnd en even wich tig. Heel an ders dan het wat

plicht ma ti ge di ner van gis ter avond. Bij de kof fie kwam Ali ce ter zake.
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‘Waar was je zo op eens? Je hebt gis ter de ge moe de ren aar dig tot
het kook punt ge bracht met je slot be toog, lie ve vriend.’

‘Oh, ik was uit ge put en ben met een in een taxi ge stapt. De re ac ties
le ken me, op zijn kortst ge zegd, nog al lauw.’

‘Dan was je in der daad aan het eind van je La tijn, an ders had je
aang evoeld wat er on der huids rond zong in de zaal.’

Ze keek me broe dend aan. ‘Hm, je snapt het niet. Ik zal dui de lij ker
zijn. Je po neer de dat een nieuw pa ra dig ma ont wik keld zal wor den
door an ders denk en den, aan de rand van de maatschappij…’

‘Ga door?’
‘Zie je het niet?’ Ze zet te drif tig haar lege kopje neer. ‘Moet ik het

voor je uit te ke nen? Die “gro te gees ten” waar je het over hebt, zijn nu
net de per so nen die de geld we reld als groot ste be drei ging ziet!’

Om me een hou ding te ge ven zwaai de ik met mijn lege kof fie kopje 
naar de ge rant. Ter wijl we wacht ten op de komst van een nieu we ron -
de wel de het ant woord op in mijn geest.

‘Lieve schat, dat weet ik al twin tig jaar. Mijn col le ga jour na lis ten
ook. Wij wor den ge to le reerd zo lang wij het spel niet ver sto ren. Er zijn 
er ge noeg be dreigd, ont sla gen, op raad sel acht i ge wij ze verd we nen of
om ge ko men om ons zo veel angst aan te ja gen dat we in het gareel
blijven lopen.’

Ze zak te een beet je in en keek ver wil derd over de Rijn val lei.
‘Hoe kan je zo le ven?’ mom pel de ze. 
‘Zolang wij niet las tig zijn, doet nie mand ons wat, Ali ce. Ne gen tig

pro cent van wat wij we ten of ver moe den is niet pu bli ceer baar. Geen
enk ele hoofd re dac teur zal zich daar aan bran den als we er toch over
zou den schrij ven. Zelfs uit mijn tam ste ar ti ke len wor den nog
beweringen geknipt.’

‘Je kunt toch er een boek over schrij ven?’
‘Er zijn lie den die dat heb ben ge daan. Omdat ze geen uit ge ver

kon den vin den, heb ben ze het zelf uit ge ge ven. Dan ver ko pen ze er
een paar hon derd. De keer zij de is dat ze er ver vol gens he le maal uit -
lig gen, hun baan ver lie zen, over al de deu ren ge slo ten vin den die eerst 
open wa ren. It’s not done. Het is tegen de etiquette.’

‘Ja, daar heb ik me ook aan te hou den,’ zei ze met een tries te blik.
‘Als je niet braaf mee doet word je ka pot ge spe cu leerd, be sto len, je be -
zit ting en bran den af, al je vrien den ke ren je hun rug toe, dat soort
dingen.’ 

Ze leg de haar hand op de mij ne. ‘Ik ben erf ge naam van ons fa mi -
lie ver mo gen, ik ben wat ze een erf doch ter noe men, maar ik ben niet
eens baas over mijn er fe nis. Al het fa mi lie ver mo gen zit in trusts die
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wor den be heerd door trus tees die ik niet eens ken. Accoun tants en
ad vo ca ten van hele gro te firma’s, bankiers.’ 

‘Jouw ver mo gen wordt ge schat op bij na 4 mil jard dol lar. Klopt
dat?’

‘Het is vele, vele ma len meer, maar dat op pa pier dan. Ik zelf heb nu 
maar de be schik king over ong eveer 400 mil joen, ook via een trust op
de Cay ma nei lan den en ik krijg een jaar lijk se di vi den duit ke ring van
een paar mil joen. Dat gaat via vir tu e le on der ne ming en, waar ook
mijn hui zen en speel tjes in zit ten. Voor zo ver ik weet be taal ik geen
be las ting, en die firma’s ook niet. Ik maak ook geen ge bruik van pu -
blie ke voor zie ning en. Alles waar ik ge bruik van maak is van mij zelf,
of ik betaal ervoor. Nu tevreden?’

Ali ce bleek tel kens op nieuw an ders te zijn dan het beeld dat ik tot
dan van haar had. Het was een open har tig ant woord. Een beet je te?
Een af ma ker om verd ere vra gen te voor ko men? Er wa ren ma nie ren
om daar ach ter te ko men; de tech niek van het doorvragen.

‘Heb je goud?’
Ze glim lach te. ‘Dat mag je nooit aan ie mand ver tel len, lie ve ling. Ik 

spaar ba ren goud en ong esle pen di a man ten. Om dat te ver bloe men
ver za mel ik ook antiek zilver.’

‘O?’
‘Ik sla al les zelf op, met dat goud.’
Kijk, als je maar door vraagt ko men er al tijd apen uit mou wen.
‘Illegaal goud?’
Ze schud de haar hoofd. ‘Dat durf ik niet.’
‘Magisch goud?’
Ze keek me scherp aan. ‘Wat weet jij daar van?’
‘Laat maar.’
‘Nee, nu zal je me het ver tel len ook. Ik heb er over ho ren pra ten.

Wat is het?’
Ik twij fel de er deze keer niet aan dat ze het in der daad niet wist. Ik

kon als het ware door haar faça de heenk ij ken. Mis schien liet ze dat
ook toe. Het ver war de me. Om me niet al te zeer van mijn stuk te la ten 
breng en door deze hart ver ove ren de en su per ge vaar lij ke vrouw be -
paal de ik me tot de feiten.

‘Fysiek spre ken we over iso to peng oud. In som mi ge kris tal struc tu -
ren, waar in het goud ooit is ge stold, zit ten ra di o ac tie ve iso to pen van
het ele ment goud ing ebed in een zo da ni ge kris tal ma trix dat er geen
ver val op treedt. De mees te iso to pen van goud heb ben na me lijk een
kor te half waar de tijd en zou den al mil joe nen ja ren ge le den to taal zijn
ver val len tot sta bie le ele men ten. Dit ruwe iso to pen goud komt al leen
voor als brok ken en brok jes ge de gen goud, zo als in nug gets en is ui -
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terst zeld zaam. Het be vat ook klei ne hoe veel he den ver val pro duc ten
als iri di um, no bi um, pla ti num, rho di um. Als het ge smol ten wordt,
komt de ra di o ac ti vi teit vrij en be gin nen de iso to pen alp ha, bèta en
gam ma stra len uit te zen den, waard oor ze lang zaam gaan veranderen
in normale edelmetalen. Maar het is dan voor een tijdje een levens -
gevaarlijk goedje.’

‘Dat be grijp ik. En me ta fy sisch?’
‘Het ma gi sche goud werd ge bruikt door al che mis ten en sja ma nen. 

Dat is al les wat ik er van weet.’
‘Dat laat ste ge loof ik niet.’
‘Een vriend van me heeft er over ge schre ven.’
‘Ken ik hem?’
‘Luc Sala. Het boek heet Ri tu al, the ma gi cal per spec ti ve.’
‘Die naam heb ik wel eens ho ren noe men,’ zei ze pein zend.
‘Als je wilt laat ik je een exem plaar stu ren.’
‘Dat is goed. Laat het naar dit adres stu ren, dan krijg ik het van zelf.’

Ze gaf me een vi si te kaart je met de naam van een bank in Frank furt.
‘Dat is mijn ac count ma na ger in Europa.’

‘Weet echt nie mand waar je woont?’
Ze glim lach te. ‘Ik heb over al hui zen en ap par te men ten, twee jach -

ten, een soort ex pe di tie schip en een mo bi le home. Die zijn al le maal
bekend.’

‘Niet aan mij. Ove ri gens is dat niet echt een ant woord op mijn
vraag.’

Haar glim lach verd ween. ‘Dat krijg je ook niet.’ Ze keek weg over
de val lei. ‘Ik wou dat je niet zo veel vroeg en meer luis ter de naar wat ik
je wil ver tel len.’

‘Het spijt me. Be roeps de for ma tie, ver on der stel ik. Ple a se, ga door.’
Ze zucht te. ‘Zo een vou dig is het niet. Ik wil de je waar schu wen,

maar je kent het ge vaar al. Be ter dan ik, denk ik nu.’
‘Ik ben uit ge zon den door mijn krant om ver slag te doen van een

be lang rijk cong res. Het di ner en se mi nar van gis ter avond wa ren een
pure ver ras sing voor me. Heb jij de in druk dat ik de test heb door -
staan?’

‘Ik weet het niet, Die de ric. Eerst dacht ik van niet, toen dacht ik
van wel en nu… ik ben me be wust ge wor den dat ik de mo tie ven van
de ge nen die dit or ga ni se ren niet ver trouw. Of de mo tie ven van de ge -
nen die ach ter de or ga ni sa to ren zitten.’

‘Nu je het zegt, ik heb er nie mand ge zien van de top. Het wa ren al -
le maal on der knup pels, om zo te zeg gen, en een enk ele on af hank elij -
ke als jij. Waar om was je ei gen lijk uitgenodigd?’
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‘Tamelijk be le di gend, zo als je dat vraagt. Maar je hebt ge lijk, waar -
schijn lijk voor na me lijk als jouw ta fel da me.’

‘Moet ik dat ge lo ven?’ glim lach te ik. 
Ze schud de haar hoofd. ‘Natuurlijk heb ik dub be le en drie dub be le

agenda’s. Ik ben ex pli ciet uit ge no digd om dat ik een Erfdoch ter ben
en als zo da nig vele an de re ver mo gen de doch ters ver te gen woor dig. Ik 
ben voor zit ter van de club die hun contacten onderhoudt.’

Ze zei niet al les.
‘We ko men ner gens zo,’ mop per de ik. ‘Een pion in een schaak spel

kent ten min ste de spel re gels nog. Zelfs dat is me op het mo ment duis -
ter.’

‘Ik denk dat er een dwing en de be hoef te is aan een nieuw pa ra dig -
ma voor de macht van het gro te geld, Die de ric. Ik kan an ders niet ver -
kla ren waar om dit cong res is op ge zet. Ik denk dat ze jou zien als een
ge schik te li ai son naar die “gro te gees ten” waar je het over had.’

‘Leer je vij an den ken nen.’
‘Misschien be staat die vij and schap al leen in de re gi o nen on der de

top.’
‘Journalisten zijn wat scep ti scher, Ali ce. Wij zien trends.’
‘Noem eens wat?’
‘Voor de ge nen met enig in zicht in de ge schie de nis is het dui de lijk

dat er sinds de 19e eeuw een Noord-Atlan ti sche fi nan ci ële eli te is,
waar van de macht het NATO ter ri to ri um, de Ca ri ben, Zuid oost Azië, 
de OPEC, Zuid-Afri ka en Isra ël om vat. Wij zien die macht aan alle
touw tjes trek ken, ach ter de scher men wel is waar, maar de du ceerbaar.’

‘Doel je mis schien op die le gen da ri sche ze ven fa mi lies? Meen je
dat nou?’

‘Zeker. Ik be grijp dat je het niet kan toe ge ven om dat de LaFay et tes
er toe be ho ren.’

‘Wat doen die dan vol gens jou?’ Ze ne geer de mijn op mer king.
‘Een voor beeld waar we veel over we ten; de Twee de We rel door -

log. Die werd ach ter de scher men een beet je bij ge stuurd om de op ko -
men de mach ten Rus land en Chi na te on der wer pen, of in ie der ge val
lam te leg gen. Het liep uit de hand. De Duit se en Ja pan se oor logs -
machi nes wer den over moe dig en keer den zich te gen hun fi nan ciers.
Toen zijn ze ver nie tigd. Die bom men op Ham burg, Dres den en Hi -
ros hi ma en Na ga sa ki wa ren over bo di ge ex pe ri men ten. Duits land en
Ja pan waren al bezig economisch ineen te storten.’

‘Die bom men wa ren toch no dig om de oor log te be kor ten?’
‘Dat le ren we op school. In wer ke lijk heid had de ver ove ring van

Duits land door de Ge al lieer den tot doel de Duit se nu cle ai re en ra ket -
tech no lo gie in te pik ken voord at de Rus sen daar de hand op kon den
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leg gen. Het Duit se le ger had zich na het ver lie zen van het Ar den nen
of fen sief al over wil len ge ven, maar dan had den de Russen heel
Duitsland bezet.’

Ali ce keek me wit jes aan. ‘Dat... klinkt af schu we lijk.’
Ik kon niet stop pen. Nu ik een re pre sen tan te van de eli te weer loos

voor me had, kwam alle op ge hoop te frus tra tie naar bo ven, als braak -
sel. Mee do gen loos bleef ik op haar in ha me ren met in for ma tie die ik
nooit had kunnen openbaren.

‘Er zijn uit spra ken ge daan door ver te gen woor di gers van de eli te
waar uit we op kun nen ma ken dat ze het liefst de mens heid ge re du -
ceerd zien tot een 500 mil joen exem pla ren die net jes in het ga reel lo -
pen. Een zelf de aan tal ove ri gens als ge du ren de het eer ste mil lennium
na Chris tus.’

‘Ik heb daar van ge hoord. Maar hoe zou den ze dat moe ten doen?’ 
‘De trend die som mi gen van ons zien is de toe ne men de ma ni pu -

leer baar heid van de we reld bur gers. De meest ver sla ven de uit vin -
ding en daar voor zijn ar moe de, sui ker, al co hol, ta bak en an de re
drugs, psycho far ma ca, por no, smartpho nes en hun voor ge pro gram -
meer de in for ma tie, zin loos ge weld, oor logs drei ging, angst. De Ver -
enig de Sta ten zijn daar in koplo per. De angst is daar al zo aang e wak -
kerd door ge ma ni pu leer de in for ma tie dat het land meer wa pens heeft 
dan de rest van de wereld en met navenant de meeste doden door
geweld.’

‘Diederic, stop, nu niet meer.’
Ik zag op eens door haar ogen hoe le lijk ik deed. Le lijk was. ‘Neem

me niet kwa lijk, ik liet me een beet je gaan.’
‘Diederic, als je alle cre a ti vi teit bant, is de mens heid… fi ni to.

Echte cre a ti vi teit is re bels, los van ge baan de we gen en denk pa tro nen.’
Door deze ene op mer king werd me op eens zon ne klaar wat haar

op dracht was; mijn ver bin dings scha kel zijn met die eli te. Het was of
er een mist op trok over een land schap en er ver re per spec tie ven
zicht baar wer den. Zij was aan mij ge kop peld om dat ze een vrije geest
had, nood za ke lijk om een uit weg uit de im pas se te vin den. Het ver -
ras te me niet, al leen voel de ik me nu echt een pion, voor uit ge scho ven
om de plan nen van de vijand uit te lokken. 

Hoe wel we al le bei het ge sprek be gon nen wa ren in een vaag voor -
uit zicht wat in tie mer met el kaar te wor den, had den we, een beet je
triest, bij mijn ho tel af scheid genomen. 

Op mijn ka mer schreef ik - in het Engels - een kort ar ti kel over de
nood zaak van een nieuw pa ra dig ma, over hoe dat in het ver schil tus -
sen doe ners en la ters al zicht baar aan het wor den was. Nog al ver guld
met de com pac te tekst her schreef ik het in het Ne der lands. Het was
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mijn ge brui ke lij ke re me die om emo ties te brei de len voord at ze met
me aan de loop ging en. Het was ze ker mijn toe vlucht als er dames in
het spel waren.

Wat nu? Ver zen den via in ter net was on mo ge lijk.
Uit la ten prin ten op de re cep tie was na tuur lijk wel mo ge lijk. 
Ik be sloot me ner gens iets van aan te trek ken en vroeg om een en -

ve lop, schoof de vel le tjes erin en schreef er het adres van mijn re dac -
tie op. De re cep tie zou de en ve lop bij de post be zor gen. Het zou een
goe de test zijn hoe ver mijn doen en la ten werd gecontroleerd.

Na een een zaam di ner in de eet zaal was het tijd om weer de stad in
te gaan. In een ca fee tje met wifi pro beer de ik van al les en ie der een te
be rei ken. Nog steeds leek het of ik dood werd gezwegen.

Dan, op eens, net voord at ik wil de af slui ten, een no-re ply mail tje:
‘Uitnodiging voor een ont moe ting met geest ver wan ten. Neemt u
mor gen de trein van 8:07 naar Zürich.’ De af zen der had zich ver bor -
gen ach ter niets zeg gen de af kor ting en. Ver moe de lijk wa ren het de lui
van die geheimzinnige url. 
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DE KRING

Na op nieuw een slech te nacht stond ik vroeg op en liep een beet je
brak de hele weg naar het sta ti on om bij te ko men. Er was zelfs nog
tijd voor een snel le kof fie. Al an der half et maal zon der pil le tjes.
Alleen be greep ik niets van dat cong res. Nor maal duurt zo iets enk ele
da gen ach ter el kaar en vindt plaats in een con fe ren tie oord. Was mijn
op tre den bij de ope ning het eni ge wat ik er van zou mee ma ken? Er
was geen enk ele clou waar het cong res werd gehouden en hoe lang.

De be wus te trein bleek een boe mel die als een soort me tro over al
stop te. Een oude heer, die te gen over mij ver schil len de kran ten had
door ge werkt, stond op een ge ge ven mo ment op. ‘We stap pen hier uit,’ 
zei hij in sap pig Zwit sers Duits. ‘Komt u mee?’

Niets ver baas de me nog en ik ver liet de trein in het kiel zog van
mijn ken ne lij ke gids. Ik had een goed ge voel voor si tu a ties die niet
vei lig voor me wa ren, nu gaf het aan dat ik op mijn ge mak kon zijn.

We lie pen naar een par keer plaats, waar hij de deur van een auto
voor me open hield. 

‘Weet u, mijn heer Blink,’ zei hij op ver trou we lij ke toon toen we het 
dorp uit wa ren, ‘we ge nie ten echt van ons ge heim zin ni ge ge doe. Ik
geef u straks over aan een collega.’

Op een par keer plaats van een weg res tau rant ver wis sel de ik van
auto. De dame ach ter het stuur knik te min zaam. ‘Als u nog naar het
toi let moet, doe het dan nu. We heb ben een lange rit voor de boeg.’

Het leek me een goed idee. Ze liep met me mee. ‘Ik volg mijn ei gen
ad vies ook maar op.’

Het was nog geen ne gen uur.
Na een rit van bij na twee uur stop ten we voor een enorm ho tel in

een be ken de win ter sport plaats. Ver bluft re a li seer de ik me dat ik hier
eer der was ge weest, om een cong res van het World Eco no mic Fo rum
te ver slaan. Dat was een plek waar de macht i gen en rij ken van de we -
reld zich moch ten pro fi le ren, op het oog heel ex clu sief, maar in fei te
een soort the a ter, een TED-show voor wie wil de la ten zien dat hij
(zel den een zij) braaf bin nen de lijn tjes bleef. De con sul tants er ach ter,
zo als De loit te, stuur den het al le maal aan, het was geen on af hank elijk
plat form, maar een net werk-event. Ik kon me niet voor stel len dat die
club zul ke ge heim zin ni ge in tro duc ties deed zo als het hele ge doe met
die url. Het moest wat an ders zijn, een veel geheimzinniger groep met 
heel andere bedoelingen.

We ging en naar bin nen. Een be dien de van de re cep tie bracht ons
naar de lift. Op de bo ven ste verd ie ping was een res tau rant met een
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luxe con fe ren tie zaal. De ruim te was half verd uis terd. De zon we ring
was ge slo ten en de ver lich ting bij na weg ge dimd. Op een groot
scherm wer den re cen te op na men ver toond van Sa tur nus, de ring en
en enk ele ma nen. Aan ta fel tjes za ten groepjes man nen en vrou wen.
We ging en aan een leeg ta fel tje zit ten. Aan som mi ge ta fel tjes za ten
slechts twee men sen bij el kaar. Een ge no dig de en diens be gel ei der?
Wei nig jong eren, ook hier zou men wel eens blind kunnen zijn voor
wat de jongste generaties eigenlijk wilden.

Na ons kwa men nog et te lij ke pa ren bin nen, het geen mijn hy po -
the se leek te be ves ti gen. Er was iets spe ci aals aan de gas ten. Ie der een
was in af wach ting van wat ko men ging en had zich zelf vol ko men af -
ge schermd. Dat had ik ook. Al op het sta ti on in Ba sel. De man die in
de trein te gen over mij was gaan zit ten en mij het eer ste stuk had ge -
bracht, ook. Alleen wist hij op dat mo ment wel dat ik een genodigde
was. 

Er kwam een vrien de lijk kij ken de, wit ha ri ge heer van uit een na -
bu ri ge ruim te bin nen. Me teen werd de sfeer elek trisch. Dit was de
man die ons ging ver tel len wat we hier de den. Over al werd aan dacht
ge richt, af weer scher men werden permeabel. 

‘Onze nieu we gas ten heb ben aan onze uit no di ging ge hoor ge ge -
ven om een aan tal cij fers in te vul len,’ be gon hij, nog voord at hij het
met spot jes ver lich te ka the der had be reikt. Zou hij ook gaan ver kla -
ren op grond waar van men sen die url werd gestuurd?

‘Uw ver mo gen tot ma gie, op ba sis van de door u ing evul de cij fer -
reeks, is door collega’s van u her kend, re den waar om u een brief je
heeft ge kre gen met het adres van de web si te waar u een aan tal keu ze -
vra gen kreeg voorgeschoteld.’

Han den wer den op ge sto ken. Onze dag voor zit ter schud de ech ter
re so luut het hoofd: ‘Geen vra gen, als tu blieft. De mees te ant woor den
krijgt u van daag vanzelf.’

Het was dus een soort se lec tie pro ce du re, om blijk baar men sen
met een be paal de ge voe lig heid te vin den en bij el kaar te breng en. Er
be gon me een licht op te gaan van wie de brief met de url kwam. Hij
was een van de wei ni gen die mijn tij de lij ke adres had. Ik had nog
nooit zijn hand schrift ge zien, be sef te ik. Daar om had ik niet kun nen
ra den wie de afzender was. 

Op dat mo ment ging en de deu ren open en wer den trol leys met
heer lijk he den bin neng eduwd. De ver lich ting werd helderder.

Ik had trek en laad de een bord vol met be leg de mi ni brood jes en
sa la de. Mijn be stel ling van een lat te mac chi a to werd even la ter keu rig
ge bracht.
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De man tik te op de ka the der, er klonk een zoe mend ge luid, de
zon we ring en wer den op ge trok ken. Fel zon licht priem de de zaal
binnen.

‘Laat u door mij niet weer hou den om te ge nie ten van deze vroe ge
brunch,’ lach te hij. ‘Intussen zal ik nu voor de nieuw ko mers enk ele
ding en ver kla ren. Op grond van uw werk, uw uit spra ken via so ci al
me dia en in in ter views, uw pu bli ca ties en niet in de laat ste plaats op
grond van aan be ve ling en van an de ren, bent u uit ge no digd een reeks
van cij fers in te tik ken op de web si te die we daar voor han te ren. Uw
reeks zegt ons iets over uw, la ten we zeg gen, ex tra ver mo gens. Ik
noem de al het woord ma gie. Of u het weet of niet, u werkt met ma gie
of bent er heel ge voe lig voor. De ge nen die met uw reeks cij fers aan de
slag zijn ge gaan, kon den u daar mee een sco re ge ven van uw ver mo -
gens om bui ten de li ne ai re tijd dingen te bewerkstelligen die ande re
mensen niet kunnen.’

Hij nam een paar slok ken van de kof fie die naast hem stond.
‘Wie zijn “we”, hoor ik u denk en. Wel, wij, dat wil zeg gen uw be gel -

ei ders en ik zelf, zijn een ge noot schap. Ver ge lijk baar met, maar niet
daa dwer ke lijk een her me ti sche loge. Het is meer een kring.’

Dus geen Vrij met se laars. Wel ver want. Nog ge hei mer. 
‘We noe men ons zelf de lood sen, de pi lots en we be staan al heel

lang, on der ver schil len de na men. Soms gaat de sa men wer king
schijn baar ver lo ren, maar dan pik ken een aan tal sen si tie ve men sen
de lijn weer op. De oer ge dach te gaat nooit ver lo ren, want die is on los -
ma ke lijk ver bon den met de men se lij ke evo lu tie. Er zul len al tijd men -
sen zijn die de ver bin ding met de die pe re laag van be wust zijn, waar
we meer één zijn, kun nen er va ren en ook be sef fen dat ze daar niet al -
leen in zijn. Ook lijkt het wel, als of in moei lij ke tij den de sa men wer -
king mak ke lij ker wordt, er meer men sen aan slui ting zoe ken en
vinden, en dat we ook effectiever onderling contact hebben.’

Zou hij ons wer ke lijk kun nen ho ren denk en?
‘Ik kan u in der daad ho ren denk en,’ glim lach te hij. Hij keek niet

naar mij. Waar schijn lijk was die ge dach te ook bij meer ge no dig den
op ge ko men.

‘Dat soort ga ven heeft u ook, be wust of on be wust. Dat wil len we
van daag aan het licht breng en. We com mu ni ce ren bij voor keur op
ma nie ren die geen spo ren ach ter la ten, al kun nen we niet he le maal
zon der prak ti sche com mu ni ca tie, fy sie ke ont moe ting en zo als van -
daag en min of meer ver bor gen bood schap pen in me dia zo als kran -
ten. Op dat ni veau ge brui ken we co des en me ta fo ren, die voor de in si -
ders be grij pe lijk zijn en die voor de rest van de we reld als ruis over ko -
men. Te le pa thisch kun je moei lijk heel spe ci fie ke bood schap pen uit -
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stra len, maar wel een soort oproe pen en emo ti o ne le trig gers, die de
groep dan op pikt als aan spo ring en om bij voor beeld naar een bepaald 
soort advertenties te kijken, met name de over lijdens advertenties.’

Hij wierp een on der zoe ken de blik op elk van de ge no dig den.
‘Dat wij u hier kun nen ver wel ko men is te dank en aan de ga ven van 

onze vas te kern, zeg maar. De da tum van van daag is al eni ge maan den 
ge le den ver ko zen aan de hand van een in ter sub jec tie ve over een stem -
ming tus sen voor spel lers. Daar na was er tijd om uit no di ging en te
ver stu ren en deze ruim te te re ser ve ren. Tot onze vreug de zijn bij na
alle ge no dig den in staat ge ble ken te ko men, on danks hun vaak druk -
ke werk zaam he den en vol le agenda’s. Bij eenk om sten als deze ach ten
wij als zeer we zen lijk. Ze kos ten bui teng ewoon veel fo cus en ener gie.
In het ver le den heb ben wij al kun nen con sta te ren dat onze in span -
ning en als het ware een bood schap in de ether la ten re so ne ren dat de
verkozen datum vrij blijft van andere aan spraken op uw tijd.’

Re so nan tie! Daar sprak Aart ook al over. Ma gie zou vol gens hem
be staan uit re so nan ties. Toch blijft het een won der. Voor al als je be -
schouwt hoe ing ewe ven ik mo men teel ben in het cong res van de hau -
te fi nan ce. Ook geen klei ne jong ens, maar met een heel an de re fo cus
dan deze ‘kring’. 

‘Ik wil u vra gen zo on be vang en mo ge lijk te lui ste ren naar wat wij u 
gaan ver tel len en vra gen,’ ging onze dag voor zit ter verd er. Ving hij
mijn ge dach ten op? Of zond hij die ge dach ten soms uit?

‘Wie zijn toch die “wij”? Zult u zich nu nog prang en der af vra gen.
“Wij” – er is ze ker een groeps iden ti teit, zij het dat er geen naam aan
ge ge ven is – zijn een ge zel schap van pa ra nor maal be gaaf de we ten -
schap pers, on der zoe kers en he lers. Uit onze ge deel de er va ring en en
toe komst ver wach ting en werd on langs de wens ge bo ren om zo veel
mo ge lijk deel ge no ten te vin den. Ik zeg “deel ge no ten” omdat we een
missie voorstaan.’

Hij keek de zaal rond met een ver ont schuld i gend glim lach je om
zijn mond. ‘Ik weet, ik heb nu meer vra gen dan ant woor den op uw
bord je ge legd. Ik zie dat u ver geet te eten. La ten we dat eerst doen.’

Het woord ‘missie’ bleef door mijn hoofd zeu ren. 
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SCHOK KEND

Onze voor zit ter stond op van zijn ta fel tje en liep weer naar de ka -
the der. Zijn toon was nu an ders, het lucht i ge was eraf. 

‘Eén van de ding en die we ont wik kel den was een ma nier om te tes -
ten of ie mand pa ra nor maal be gaafd is. De cij fer reeks. Het zijn niet
zo zeer de cij fers zelf, als wel de volg or de, die een soort bar co de vormt. 
Deze kan door enk elen uit ons ge zel schap ge duid wor den. Het is een
in ter sub jec tie ve met ho de, dat wil zeg gen dat on af hank elij ke dui ding -
en door enk ele au to no me be gaaf den een sta tis ti sche clus ter vor men
bin nen een ma trix van mo ge lij ke waar den. Dit is een oud pa ra dig ma,
mis schien het oud ste, ont wik keld on der sja ma nen in heel ver schil -
len de cul tu ren. Ove ri gens is de eni ge sta tis tiek die we toe pas sen
Dixons Q test om te berekenen of een enkele extre me uitkomst
meegeteld moet worden.’

Het leek wel een col le ge. Dat oude pa ra dig ma be viel me wel, het
had pa ral lel len met peer re views van een proef schrift of ar ti kel. Per -
soon lij ke, on af hank elij ke en in ter sub jec tie ve toetsing.

‘De cij fer reeks,’ ging de voor zit ter verd er, ‘vertelt ons ech ter niets
over de spe ci fie ke be gaafd he den en mo re le as pec ten van de in die ner.
Daar om no di gen wij al leen men sen uit waar van wij de mo re le stand -
aar den enigs zins kun nen le ren ken nen, uit werk, ge drag, pu bli ca ties
en welke vijanden iemand heeft.’

Dat was een goeie! Ter wijl de voor zit ter wat wa ter dronk, kon ik de 
ge dach te uit spin nen. Na tuur lijk; als een be gaaf de per soon dwars
werd ge ze ten door het al tijd wan trou wi ge en psycho pa thi sche net -
werk van de sta tus quo, was de kans groot dat diens mo re le con st itutie 
hoog was.

De voor zit ter leun de voor over op de ka the der en keek ie der een in -
dring end aan. ‘“Ken uw vij an den” is het eer ste waar mee een strij der
zijn waar de be paalt. U weet al len wat en wie ik be doel. Alleen heeft u
moei te met de no ta tie “strijder”.’

Even be ving me een ‘Jehovagetuigen Erleb nis’. Wer den we hier ge -
re kru teerd voor een be gin se len strijd? Als een soort hel der zien de vijf -
de colonne?

‘Of u wilt of niet,’ ging de voor zit ter verd er, ‘u bent al leen al door
uw per soon lij ke po si ti o ne ring in de maat schap pij, bin nen de or ga ni -
sa ties waar u werkt, be trok ken bij een we reld wij de scher mut se ling.
Een voort du ren de kracht me ting tus sen wat u ver wer pe lijk vindt en
wat u wenselijk acht.’
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Dat kon ik be a men. Ik wist er in mijn di rec te om ge ving nog wel
een paar die daar mee wor stel den. Hoe veel daar van zou den er pa ra -
nor maal be gaafd zijn? Een goe de in tu ïtie had den ze al le maal, an ders
rooide je het niet.

‘U bent uit ge no digd van we ge uw stel ling na me in hu man af fairs,
eco lo gie, au to no mie, we ten schap pe lij ke paradigma’s, geld, en om dat
u – hoe wel vaak aan de rand – toch deel uit maakt van de “main stre -
am”. U bent nog niet “kalt ge stellt”, uit ge rang eerd, mond dood ge -
maakt. Of fysiek dood gemaakt.’

Nog niet! De man wist de span ning en het ong emak op te voe ren. 
Hij gaf met een te ken aan dat er een kor te pau ze werd ing elast. Er

ging en op nieuw trol leys met kof fie, thee, drank jes en hapjes rond.
Strijd, dood… woor den die mij van daag de ril ling en over de rug

lie ten lo pen. Ik wist het. De bank iers die mij had den uit ge no digd om
over hun pa ra dig ma ver schui ving te schrij ven wis ten na tuur lijk ook
waar de bui hing. Zij had den waar schijn lijk net zo goed de be schik -
king over pa ra nor ma len, maar dan zon der mo raal. Dat wa ren de ge -
vaar lijk ste; be gaaf de psycho pa ten. Zwar te ma gi ërs zou je ze kun nen
noe men. De keus om mij bij hun con fe ren tie uit te no di gen was waar -
schijn lijk ook van we ge mijn – vol gens mij zelf la ten te – ver mo gens.
Aan mij de keus. Niet dat er bij mij eni ge twij fel be stond wel ke kant ik
zou kie zen als de tijd daar was. Voor lo pig was de be lang stel ling van
bei de par tij en in mijn voord eel. Waar bij de geld mag na ten be slist niet
moch ten we ten dat ik hier zat. Op een of an de re ma nier was ik er ook
van over tuigd dat ze er geen idee van had den. Wel licht her kent greed
al leen an de re greed, is al tru ïsme te trans pa rant en be ne vo lent om ge -
zien te wor den, als je dat zelf ook niet bent. Hm, een in te res san te
gedachte. Maar ook gevaarlijk, dit soort do-gooders ging zich
gemakkelijk ook elitair gedragen. 

Onze gast heer kwam weer naar de ka the der; het was van zelf spre -
kend dat we hem nu onze aan dacht ga ven en zwe gen in woord en ge -
dach te.

‘We vin den ei gen lijk geen nieu we pi lots, zij vin den ons, het is een
kwes tie van be wust wor dings ni veau. De ge nen die be sef fen dat voor -
bij het ni veau van de sa men zwe rings com plot ten, en daar werd en
wordt veel over ge spro ken, er een ni veau is van men sen die zich niet
zo met het ma te ri ële hoe ven be zig te hou den. Ze staan bo ven de ma -
ni pu la tie van fi nan ci ële mark ten, va lu ta en po li tie ke ver hou ding en.
Ze be sef fen dus dat je op een stof fe lijk ni veau be zig hou den met ma ni -
pu la tie van de wer ke lijk heid, met vaak zelf zucht i ge mo tie ven, al leen
maar stof fe lij ke ef fec ten heeft en dat de bre de re wer ke lijk heid heel
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an de re cau sa le, re tro cau sa le en non-causale verbanden kent. Die
mensen vinden elkaar, er is resonantie.

De strijd waar over ik zo juist sprak wordt we reld wijd ge stre den. In
na tu ra, om zo te zeg gen, maar voor al met in for ma tie en met per ver -
sie. Met dat laat ste be doel ik dat oor spronk elijk mooie en goe de ding -
en wor den geperverteerd.’ 

Hij keek de zaal rond en be ant woord de de vraag die in de lucht
hing. ‘Het lijkt zo veel om vat tend, zo over wel di gend, kun nen wel -
denk en de men sen daar enig te gen wicht in de schaal leg gen? Is er nog
iets of ie mand te vertrouwen?’

Een frêle oude dame liep op hem toe en be klom de ka the der. ‘Alles
in de kos mos is in even wicht,’ be gon ze op neu tra le toon. ‘Dus ook
wat wij goed of kwaad vin den.’ Ze keek rond. ‘Beseft u hoe bij zon der
het is dat wij iets goed of kwaad kun nen vin den? Ik be doel dat wij
blijk baar ie mands ge drag kun nen af me ten aan een stan daard. Ons
ge we ten wordt dat wel ge noemd. Hoe ko men wij daar aan? Dat is zo
fun da men teel an ders dan de af we ging of iets voord eel of na deel ople -
vert, voed sel of dood.. Dat komt voort uit een ho ger be gin sel, waar we 
wel deel aan hebben, maar het niet helemaal zijn.’

Ze wierp haar hoofd ach ter over, het leek een soort tran ce. ‘Kan dat 
wat we denk en dat onze ziel is ook ge vaar lo pen?’ schal de nu haar
stem. Lang zaam be gon haar hoofd een knik ken de be we ging te
maken. 

Het werd me koud om het hart. Ze re du ceer de mijn mens beeld
van een au to no me ik tot niet meer dan een deel van iets ho gers Ik had
al tijd de kern van de mens, zijn ziel, zijn wer ke lij ke Zelf of hoe de
men sen dat ook noe men, als on aan tast baar be schouwd. Dat gaf een
ver trou wen dat me ei gen lijk niets we zen lijk ergs kon over ko men. Dat 
ver trou wen werd nu on der uit ge haald, die ziel maak te deel uit van een 
groter geheel.

‘Ik zie dat u ge schokt bent,’ zei ze zacht jes, troos tend bij na. ‘Ik zal
er iets dui de lij ker over zijn. U kent al le maal de uit druk king; ziel tjes
win nen. Dat werd al tijd een beet je lache rig, een beet je neer bui gend
toe ge dicht aan mis si o na ris sen, zen de ling en en an de re ide o lo gi sche
semi-re li gies. Zo van: daar trapt een ver stan dig mens toch niet in, dat
is een illusie.’

Ze glim lach te gui tig. ‘Oké, maar het is ook niet he le maal on zin nig, 
als je der ge lij ke over tui ging en ac cep teert als leer mo men ten. Een ver -
stan dig mens weet dat hij op de Aar de is ge ïncarneerd om te le ren.
Wie leert er? Juist, de ziel. Wat leert hij? In wil le keu ri ge volg or de: au -
to no mie, soe ve rei ni teit, com pas sie, we ten en ge we ten. Om er maar
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een paar te noe men, stap pen op weg naar het op gaan in we ten en ei -
gen lijk niet meer weten, in de leeghied die niet leeg is.’

Ze nam de mi cro foon in haar hand – een tje met een snoer, hier
dus even geen draad lo ze ap pa ra ten – en liep op en neer voor de toe -
hoor ders.

‘Het in car ne ren van de ziel heeft tot doel dat de ziel kan le ren.
Onder de meest ge vaar lij ke om stan dig he den: in een le ven als mens
op Aarde.’

Ze keek ons in dring end aan. ‘Dat le ren is vaak als het pel len van
een ui. Naar ma te een ziel be wus ter wordt, wij zer wordt, is hij min der
ge mak ke lijk te be dot ten. Blan co zie len, vers van de evo lu tie lijn, zijn
in hun in car na ties ge mak ke lijk tot slaaf te ma ken. Van hun ei gen lus -
ten of van de lus ten van een an der. Als slacht of fer en als da der, twee
el kaar af wis se len de en vaak sa men val len de rol len. Ma ni pu leer baar,
leeg. Pas door in ner lij ke groei kan die leeg te wor den ingevuld, door
bewustwording van het hogere.’

Oef, dat was een hef ti ge be we ring.
‘Ik zei doel be wust “leeg” mij ne da mes en he ren. De ge nen die de

in car na ties van pril le zie len uit bui ten, en die zijn er, ha len ze eerst
leeg. Alle ge voel, be hal ve angst. Alle lief de, be hal ve haat. Alle com -
pas sie, be hal ve wreed heid. Alle in tel li gen tie, behalve sluwe slinks -
heid.’

Ik boog voor over, ze had na tuur lijk ge lijk, maar dat be te ken de dat
in mijn il lu sie van au to no mie niet klop te, dat ik mijn ego nog verd er
moest af bre ken. Ik sloeg mijn han den om mijn hoofd. Weer een bal -
lon door ge prikt, een stuk je trots over mijn an ders zijn on der uit ge -
haald. Ge luk kig ging ze verd er meer op het prak ti sche in, blijk baar
was ook zij nog angstig.

‘Dit is al aan de gang sinds de mens op de Aar de rond loopt,’ ging de 
oude dame voort. ‘De laat ste de cen nia is het ech ter mas saal ge wor -
den. Er vindt een ver schui ving plaats van fy siek ge weld – door sol da -
ten sla ven – naar de sin for ma tie ge weld op tv, in ga mes en in films, gif -
ti ge far ma ca, gif tig voed sel, por no, gif ti ge in for ma tie op smartpho -
nes, gif ti ge vac ci na ties.’ De op som ming was nog niet ten ein de. ‘Niet
dat er geen fy sie ke han del meer is in men sen sla ven, kin de ren voor
seks of om als kind sol daat ge traind te wor den. Die han del is door de
mil len nia heen al tijd ui ter ma te pro fij te lijk ge weest. De eco no mie ën
van de rij ken van de Egyp te na ren, de Per zen, de Grie ken, de Ro mei -
nen, de Ka li fa ten, de Hun nen, Ve ne tië, Wes ter se 18e-eeuw se na ties,
om er een paar te noe men, zijn al tijd ge ba seerd ge weest op mas sa le
sla ven ar beid. Dat heeft zich in de 19e-eeuw voort gezet met
fabrieksarbeiders en landarbeiders.’
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Ze pau zeer de even om wat wa ter te drink en. Ik her ken de nu ook
be ter dat ze naast de die pe waar heid van haar ge tui ge nis ook nog ge -
woon een mens was die naar be ves ti ging zocht. 

‘Zo, dan nu het goe de nieuws.’ Ze zwaai de met haar arm om ons
ge zel schap als een ge heel aan te dui den. ‘Wij.’

Onze gast heer kwam naar vo ren en ging naast haar staan. Dat wij
was ook een ma nier of af stand te schep pen, be greep ik. Tik kel tje eli -
tair, mis schien bij al dat ho ge re en hei li ge toch nog wat angstig.

‘Wij we ten wat er ge beurt en wie het doet,’ ver volg de hij het re laas
van de oude dame. ‘Op de re le van te be staans ni veaus; fy siek, et he -
risch, as traal en spi ri tu eel. Dit in zicht is we reld wijd kracht aan het
win nen. Zo als mijn voor gang ster al aang af; al les in de kos mos is ui t -
ein de lijk in even wicht. Al kun nen gro te gol ven gro te ver schil len ver -
to nen in ti ming. Na een lange neer waart se be we ging is er nu een op -
gaan de lijn te be speu ren. In die aan zwel len de golf spe len wij een be -
lang rij ke rol.’ Hij zwaai de met zijn hand. ‘Geen vra gen nog, als tu -
blieft. Laat eerst be zink en wat u zo juist ge hoord heeft. Voor veel
vragen zult u zelf een antwoord vinden.’ 

Ik was wat be duusd, mijn ze ker he den wer den hier aan het wank -
elen ge bracht, maar door lie den die mis schien zelf weer slacht of fer
wa ren van pri mai re ang sten, van hun be hoef te aan iden ti fi ca tie met
een ho ger doel. Lie ve men sen met veel com pas sie en talenten, maar?

De voor zit ter on der brak mijn ge dach ten door aan mijn ta fel tje
aan te schui ven. ‘Het spijt me dat ik uw be zoek on tij dig moet af bre -
ken, ik krijg be richt dat uw aan we zig heid dring end el ders wordt ge -
wenst. Onverwacht...’ 

Ik keek hem ver bijs terd aan. Dan was dus be kend waar ik nu was!
‘Maakt u zich niet ong erust. Het be richt kwam van één on zer. Uw

an de re op dracht ge vers we ten hier niet van.’
‘Maar.... u bent nog niet eens be gon nen! Ik kan nu toch on mo ge -

lijk weg gaan? Dan mis ik de kern van wat uw be we ging in houdt...’
‘Het is be ter als wij la ter nog eens een on der houd heb ben...’
‘Later?! La ter?!’ Ik was nu bij na in pa niek. 
‘De po si tie waar in u ver keert, is uniek en kan erg waar de vol blij -

ken. Even zo het on der zoek waar u thuis mee be zig bent.’ 
Hij keek me aan met een frons bo ven zijn neus. Intus sen was de

aan dacht van de an de re aan we zi gen rond ons ta fel tje op ons ge con -
cen treerd. Er trok zich een mil de mee le vend heid sa men en ik werd
rus tig, iet wat ge la ten zelfs. Het ge voel niet ca pa bel te zijn verd ween
niet he le maal, maar ik er voer een steun in de rug. 

De voor zit ter leek ge rust ge steld door wat hij in mij zag ge beu ren.

84



‘U bent niet daar al leen, mijn heer Blink. U bent een voor hoe de,
het geen be te kent dat er ook een ach ter hoe de is. We die nen niet al leen 
alle zei len bij te zet ten om de pla neet leef baar te hou den, er rust een
plicht op de mens heid om af te le ren an de re men sen, na tuur en hulp -
bron nen uit te bui ten. Uw be ge leid ster zal u be ne den overd ra gen aan
ie mand die u naar Zürich zal breng en, van waar u de trein terug naar
Basel kunt nemen.’

Adre na li ne joeg door mijn ade ren. Ik schud de zijn hand en liep
zon der om te kij ken ach ter mijn be ge leid ster aan. De waar ne mer in
mij zag mij lo pen, ge a gi teerd, klaar voor de strijd.

We stap ten niet bij haar in de auto; er kwam een zwar te Por sche
aan rij den, de deur zwaai de open en ik stap te mecha nisch in. De jonge 
chauf feur reed al tach tig of zo toen mijn gor del vast klik te. Hij grijns -
de naar me. ‘Ik mag alle re gels aan mijn laars lap pen,’ zei hij in rol lend
Zwit sers-Duits. Het wa ren maar kor te mo men ten dat de snel heids -
me ter on der de 200 zak te. Deze lui moes ten goe de con nec ties
hebben, dat was duidelijk.

Half lig gend in het soe pe le leer van de Por sche ver kil de de adre na -
li ne in mijn bloed en liet me verd waasd en de pres sief ach ter. Ik had
moe ten blij ven! Er wa ren daar bo ven in het ho tel ding en zich aan het
ont vou wen die ik no dig had en nu moest mis sen. Het nood lot tig ge -
voel maak te zich weer van me mees ter. Ik zou het niet red den. Ik
stond he le maal al leen in de leeu wenk uil. Ik had so wie so niet moe ten
gaan. Ik had best el ders een baan kun nen vin den of gaan free lan cen.
Klo te krant, klo te MacUigh. Klo te bank en. Maar de rust en luxe in
deze sport wa gen be go nen ef fect te krij gen, ook la re den we be hoor -
lijk hard. Er kwam ruimte voor een ander perspectief.

Want, re a li seer de ik me, deze groep men sen had wel een heel an -
de re in steek, en daar was ze ker be hoef te aan. In de eco no mie zijn we
nu zo ver, dat emo ties en in tu ïtie mee tel len, maar hoe die dan wor den
over ge dra gen blijft een raad sel. Men praat over spie gel- neu ro nen en
over groeps geest, maar hoe het komt, dat we emo ties met an de ren de -
len is niet veel be kend. Ik heb daar wel eens naar ge ke ken, want in de
po li tiek, in de re cla me en op de beurs is het een dui de lijk fe no meen.
Op een of an de re ma nier ont staat er een group- mind, en gaan men -
sen zich daar aan con for me ren. Dat heeft te ma ken met pro mo tie,
mar ke ting en wat we met onze ge wo ne zint ui gen op pik ken, maar er is 
dui de lijk een an der ni veau. Een ni veau dat deze men sen van de Ba sel -
se kring waar ik was, blijk baar be ter be grij pen of in ie der ge val bre der
ge brui ken. Blijk baar heeft de mens zint ui gen die verd er gaan dan het
nor ma le, die he ten dan ook bui ten zint ui ge lijk zo als in ESP.  Hel der -
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ziend heid, mag ne tis me, niks voor de ra ti o ne le le zer van mijn ar ti ke -
len, maar ik had er wel iets mee. Ook al om dat ik zelf nog al eens er va -
ring en had, die moei lijk te ver kla ren wa ren, ik voel de soms
ontwikkelingen aan, die niet logisch te verklaren waren, ik was een
tikje heldervoelend, zei Myriam dwel eens.

Hoe dat al le maal werk te wil de ik graag eens on der zoe ken, het had
dui de lijk iets met de ma nier te ma ken waar op we ook in ons lichaam
met emo ties om gaan. Dat gaat via neu ro trans mit ters en hor mo nen,
en con cen treert zich op de bij nie ren. Dat zijn een soort emo tie-oren,
en dat is evo lu ti o nair ook wel lo gisch, ge vaar aan voe len en
fight/flight/free ze re ac ties zijn erg be lang rijk als je wilt over le ven, dat
heb ben we van de die ren mee ge kre gen. Ik had laatst een ar ti kel ge le -
zen over de nieuw ste be han de ling en voor PTSS, het post trau ma ti -
sche stress syn droom dat zo in de be langt stel ling staat, en daar bij ge -
bruik te men dan cor ti sol en oxy to ci ne, dat wijst weer op die bij nie -
ren. Inte res sant, want als eco noom schrok ik wel eens van de kos ten
die met zo iets als PTSS sa men hing en; in Ame ri ka is dat een soort epi -
de mie, niet al leen ve te ra nen, maar ook vrouwen na een moeilijke
bevalling en ge vang enen blijken er last van te hebben. 

Te rug in mijn ho tel kreeg ik een be ken de, licht geu ren de en ve lop
aang ereikt. Het was een uit no di ging voor een di ner met Ali ce, ik zou
over een klein uur wor den op ge haald. Was ik daar voor hals over kop
weg ge haald uit de be lang rijk ste mee ting van dit hele on zin ni ge cir -
cus? Wat was Ali ce? Ze was blijk baar ook deel van deze al ter na tie ve
club, of werd in ie der ge val als “ één on zer”ge zien en kon me la ten ont -
bie den wan neer ze maar wil de. Was ze op mijn pad ge zet om me in
slaap te sus sen en me op cruciale momenten van mijn stuk te
brengen?

Te rug op m’n ka mer keek ik in de spie gel, Ik zag er nog ver zorgd
uit, be sloot me al leen te sche ren en be steed de de tijd door wat te
schrij ven. Dat luk te niet, het bleef ma len in mijn brein. Het was me
nog steeds niet dui de lijk hoe het mo ge lijk was dat twee – in mijn ogen 
macht i ge – te gen po len aan me za ten te trek ken. Daar tus sen door
wals te ook nog eens een beeld scho ne, schat rij ke vrouw uit de jet set,
met een drie dub be le ver bor gen agenda, die iets met me wilde.
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INZICH TEN MET ALI CE

‘Wat je op het laatst zei over de pla neet, dat we geen an de re heb -
ben, dat heeft me aan het denk en ge zet,’ ver trouw de Ali ce me toe na
een iet wat af we zi ge be groe tings kus. We wan del den door de kas teel -
tuin van een re sort, waar ze me met haar in dru kwek ken de Bent ley
naar toe had gebracht.

‘Ik moet je be ken nen dat ik ben op ge voed en op ge leid om pro fijt te 
her ken nen in al les wat ik en an de re men sen doen. Mijn in stinc ten
zijn ge traind om voord eel uit elke si tu a tie te peu ren. Ha len, ha len, ha -
len. Al mijn so ci a le vaar dig he den, mijn ui ter lijk, al les, al les is uit slui -
tend gericht op winst voor mijzelf.’ 

Er lag iets wan ho pigs in haar ge zicht.
‘Aardig zijn, seks, zelfs kin de ren krij gen, al les dient het geld en de

fa mi lie te die nen,’ fluis ter de ze. ‘Ik vond het mach tig als kind, ik heb
het on aang enaam uit ge buit als tie ner, ik heb zon der ge na de re la ties
af ge bro ken en personeel ontslagen.’

‘Je bent, met an de re woor den, ont men se lijkt?’
‘Zeg dat niet,’ fluis ter de ze. 
‘Je zei: Voor mij zelf. Tot je door kreeg dat het he le maal niet voor

je zelf was, dat het voor de eli te was waar je deel van uit maakt. Heb ik
het goed?’

Ze knik te en kneep in mijn arm. ‘Ik word al tijd af ge luis terd, be ke -
ken. Zelfs nu ben ik er niet ze ker van dat er geen richt mi cro foon op
ons is ge richt, of een te le lens van uit een dro ne hoog in de lucht.’

‘Dat komt om dat de plaat sen waar je ver toeft be kend, voor spel -
baar zijn. Het is dan ge mak ke lijk om een slui tend net om je heen te
hand ha ven. Wat ove ri gens ook kan be te ke nen dat je niet wordt ver -
trouwd. Wat weer be vor dert dat ik je erg graag mag.’

‘Ik mag je ook. Die de ric. Ik ver trouw je. Ei gen lijk wil ik graag met
je naar bed, maar er is geen bed dat niet be ke ken wordt. Ik ben daar bij
bang dat je er last mee zou krij gen. Ik wil ook geen aan lei ding ge ven
tot een re la tie of zo iets. Het is te ge vaar lijk, nog meer voor jou dan
voor mij.’

Wat een rare si tu a tie. Ze deed als of ze me al ja ren ken de, ei gen lijk
van af het be gin, en nu dit. Ik was ei gen lijk nog nooit zo dui de lijk door 
een vrouw uit ge no digd, ze wond er geen doek jes om, maar te ge lijk
voel de ik een af scher ming, een soort hek dat ze op trok. Wat speel de
er hier, en wat moest ik met de situatie? 

‘Ik be grijp hier uit dat je be seft dat je be waakt wordt, niet al leen
voor je vei lig heid, maar om dat je po ten tieel een re bel bent?’
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Ali ce stop te en trok mij te gen zich aan. In die om hel zing fluis ter de
ze in mijn oor: ‘Het is heel dub bel, hoor. Er wordt een spel met me ge -
speeld, dat deels nog van mijn va der komt, maar ik zit ook in het web
van de eli te. Ik voel me be schermd te gen de bui ten we reld, de we reld
van het ge wo ne volk, en wordt te ge lij ker tijd be dreigd door macht -
heb bers en in vloe den die ik niet ken. Ik moet vre se lijk op mijn qui
vive zijn om geen ver keer de ding en te doen of te zeg gen. Ik word ge -
con tro leerd, ik zit bij voor beeld vast aan al ler lei nare con di ties uit het
tes ta ment van mijn va der, die me ga lo ma ne am bi ties had en ner gens
voor te rug deins de. Dat zit in de fa mi lie, ze zijn niet voor niks zo rijk
ge wor den, ze wa ren al voor de oorlog met Hitler bezig en mijn vader
was niet veel beter.’

Wat een ont boe ze ming, en waar om? Deze vrouw moest zwaar on -
der druk staan en ik wist me even geen hou ding te ge ven. Een na de -
ren de kel ner met een blad waar op gla zen en schaal tjes ston den, red de 
me uit de pat stel ling. We na men plaats in een prieel tje en lie ten ons
bedienen.

Het was een heel apart di ner, voor al lauw war me ge rech ten en sa la -
des, ve ge ta risch, ver fijnd en af wis se lend. De spij zen en de wijn maak -
ten mijn lijf mel low. Lichaam en geest wer den weer congruent.

Ali ce leg de bij de kof fie een hand op mijn arm. Ik kon de mij ne
erop leg gen. ‘Diederic, ik heb zo een par ty waar ik niet weg kan blij -
ven. Ik heb be gre pen dat er mor gen een uit no di ging naar je toe komt
voor een voord racht hoe je het denkt aan te pak ken. Be nut de avond
door iets da ve rends op pa pier te zet ten en ver geet mij even.’ Ze lach te
kir rend. ‘Ik zal ook pro be ren niet aan jou te denken van avond.’

Er stond een taxi op mij te wach ten, de Bent ley had Ali ce zelf no -
dig. Iet wat verd waasd en vreemd uit ge put deed ik on der weg een
tukje.

De rus ti ge avond kwam in der daad van pas om de boel op een rij tje 
te zet ten. Wat was er zo uniek aan mij dat geld mag na ten ding en van
me wil len? Ali ce, dub bel daar bo ven op, wil mij zelfs in haar bed.
Opeens is een een vou di ge loon slaaf uit Ne der land be geer lijk ge wor -
den. Waar om is dat? En op de zelf de dag word ik dan ook uit ge no digd
door een net werk van pa ra nor maal be gaaf de we reld ver be te raars.
Welk ta lent van mij is voor die par tij en zo cru ci aal dat mijn persoon
met alle egards wordt uitgenodigd? 

Vra gen en wei nig ant woor den, maar die pa ra nor ma le gast heer
had ge lijk: Door al les te la ten be zink en, ko men de mees te vra gen van -
zelf te recht bij het antwoord. 
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Er is blijk baar iets, een ver mo gen in mij, dat was her kend en min
of meer ge claimd wordt door bei de par tij en. En als ik dat po si tief zie
is het denk baar dat mijn in zicht, door zicht en ja, mis schien kan ik dat
hel der zicht noe men, mis schien mo ge lijk an de ren aan zet tot nieu we
ziens wij zen, waard oor er dis pu ten kun nen ont staan die es sen ti ële
ver ban den aan het dag licht breng en. Dat klinkt erg stoer, maar ook
ar ro gant, wat is er aan de hand als ik me zelf weg cij fer, m’n rol al leen
zie als rap por teur? Een tik je meer be schei den, erkennen dat ik het
ook niet allemaal weet.

Ik zat op een of an de re ma nier klem, men was be zorgd, vrees de
een cri sis, en wil oplos sing en zien. De geld mag na ten, maar ook die al -
ter na tie ve club zoe ken dat in wat nu een nieuw pa ra dig ma is gaan
heten. 

Wat is hun stre ven? Hoe pak ik dat op? In zo’n oplos sing zijn vele
mo tie ven en ge laagd he den te her ken nen, niet al leen angst en het be -
scher men van de ei gen po si tie. In ie der ge val ba lan ce ren ze, en draai -
en al le bei om de zelf de kwes tie en ei gen lijk niet eens met heel an de re
be doe ling en. Het gaat ze om het spe len met even wich ten, er gens op
de col lec tie ve-in di vi du e le as. Liefst be weeg lij ke even wich ten, die ze
met hun invloed kunnen manipuleren. 

De bank jong ens zijn er wat prag ma ti scher in, hun spel le tje is al
heel oud. Laat eerst de ene kant door slaan en verd ien daar aan, daar na
be voord eel je de an de re par tij en verd ien je er nog een keer aan. Oor -
lo gen en eco no mi sche cri ses zijn hun verd ien mo del len. Daar in is nu
een ver schui ving aan het op tre den, het werkt niet meer zo goed. In
plaats van de klas sie ke oor lo gen van na ties en ben den te gen el kaar,
heb ben ze al de oor log te gen iets vir tu eels be dacht; War on boo ze, de
droog leg ging in de der ti ger ja ren van de twin tig ste eeuw, War on
Com mu nism in de 50er ja ren, War on drugs, War on ter ro rism, Cy ber -
war, War on Cli ma te. Dat klinkt leuk, maar komt ook neer op in ves te -
ren, ma ni pu le ren en verdienen, alleen krijgen al te veel mensen het
spelletje door.

Men be gint te be sef fen dat die wars drog re de ne ne zijn, il lu sies. De
groot ste, meest mas sie ve aan val wordt na me lijk ge pleegd op on ze au -
to no mie, het is de “war on us”, het gaat om het be per ken van onze
agen cy of wel be slis sings vrij heid. We trap pen nog in de ver lei ders, zo -
als de mon di a le ver sla ving aan por no; 80% van het da ta ver keer op in -
ter net be treft por no. Ver sla ving aan smartpho nes en de ge ma ni pu -
leer de in for ma tie daar op, het ver lies aan ei gen heid. De sel fie als ver -
vang er van ei gen waar de. De slui pen de bi o lo gi sche scha de die GSM,
wifi en andere ultra hoog frequente, digitale, gepulste straling ver -
oorzaakt.
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Dat is niet eens het hele front om de mas sa koest te hou den. Er is
een twee de lijn; land bouw, vis se rij, ge ne tisch ge ma ni pu leerd en in -
dus trieel ont kracht voed sel en drank. Sui ker, de gro te ver sla ver. En
een der de; far ma cie, gees te lij ke ge zond heid, DSM-V en zo. Een vier -
de front be staat uit ziek ten die zijn uit ge von den, AIDS, SARS, Lyme,
mis schien ook Corona. Verslaving. Slaven.

War on cre a ti on, war on ima gi na ti on; onze ver beel dings kracht
wordt slui pend aang etast, we be denk en niets zelf meer, maar krij gen
het aang ereikt via de me dia, die we in steeds gro te re brok ken con su -
me ren, via ga mi fi ca ti on van onze in ter ac ties en bing ewat ching via
Net flix. Maar men be seft dat het kraakt, dat de mas sa kan ont wa ken
en het hele spiel kan ver sto ren. Er moet dus wat an ders be dacht wor -
den. Daar denk ik over na, maar is dat niet ge vaar lijk, voor mij, want
profeten gaan vaker de brandstapel op.

Het plaat je be gon in mijn hoofd op te ko men als een foto in een
bak met ont wik ke laar. Ik was denk beel dig aan het schrij ven ge sla gen.
Hoe kon ik deze ge dach ten toe pas sen voor een con cept pa ra dig ma?
Gaan we door op de zelf de voet of is er een on der stroom die deze ero -
sie van de men se lij ke vrijheid tegengaat? 

Eén pad is meer ve rant woor de lijk heid, de mens weer aan spre ken
op wat ie doet, dat niet la ten ver schui le nen ver zan den ach ter col lec -
tie ve plan nen, maar tast baar ma ken, te rug kop pe len. Maar dan moet
de angst aang epakt wor den. We heb ben de troe ven uit han den ge ge -
ven, de mo cra tie uit ge hold, we lo pen ach ter agenda’s aan die we niet
ken nen of be grij pen, we ge ven onze au to no mie weg aan zo ge naamd
ster ke lei ders, om maar niet bang te hoe ven zijn. Maar angst is ook
nut tig, het is een waar schu wing. Het ont ken nen en weg schui ven van
die angst, we de le ge ren die aan de in sti tu ties, overheden en pro fi -
teurs; dat is het grote probleem.

Intus sen was het na mid der nacht ge wor den, er was een half fles je
kos te lij ke wijn leeg, tijd om te gaan sla pen. Het pro bleem Ali ce hield
me nog even be zig. Was ze een ro bot, of een mol, werd ze op me af ge -
stuurd om ook mij in te pal men? Ik hui ver de. Mis schien had ze wel
een ei gen plan, ge bruik te ze de net wer ken heel slim, maar wat was
dan mijn rol? Of was ik een ple zier tje, een hand i ge af lei ding, een
soort proef bal lon ne tje, of mis schien ook een scha kel in een ge heim
plan van haar zelf, dat ze met neimand deelde?

Ik stond vroeg op. Niet ver van het ho tel was een crêpe rie die om
ze ven uur openg ing en wifi had. Met een café au lait en een crêpe
open de ik alle ac counts waar wat op te ver wach ten viel. Er wa ren al -
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leen een paar privé mails, apps en posts. Mijn au to ma ti sche ant woord 
dat ik er niet was, zorg de er voor dat de mees te ken nis sen me met rust
lie ten. Het gaf me ge le gen heid een paar ge dach ten uit te werken op
mijn tablet. 

Mijn nieu we iPho ne zoem de dis creet. Het ho tel had mijn num -
mer. De re cep ti o nist meld de dat er een en ve lop was ge bracht door
een koe rier met Spoed erop. Ik re ken de af en wan del de te rug naar het
ho tel, waar ik de brief kreeg aang ereikt op een zil ve ren blaadje. Hoe
klassiek.

Of mr Blink die mid dag een werk groep te woord wil de staan. 
Ali ce had het al aang ekon digd. Zij was dus op de hoog te van de

agen da die voor mij ver bor gen werd ge hou den.
Dat was aan lei ding tot wat ze nuw ach tig pie ke ren. Ze hiel den me

wel be zig. Ik had no ti ties ge maakt, maar ab so luut nog geen beeld hoe
je een pa ra dig ma ver woordt. Het dien de aan lok ke lijk te zijn, een ver -
lang en op te wek ken, leek me. Hel der van taal, niet mis te vat ten.
Uniek. Waar in geld en macht niet wer den ge noemd, al wa ren het de
cen tra le is su es. Ik moest een nieuw even wicht tus sen col lec tief en in -
di vi du schet sen, maar mis te de helikopter die me dat zou laten zien. 

Nou ja, ik zet te m’n rode hoed maar op, mis schien kon ik me er
door heen blun de ren. Het was ei ge lijk grap pig, ik als toch een tik kel tje 
ver waan de kwast zon der dui de lijk kom pas te gen over een groep die
dat ook niet had. Dat was een leuk beeld, ik ging een num mer tje
lucht gi taar spe len, te gen over men sen die zich wel de kei zer voel den
maar niet be sef ten dat ze niks aanhadden.
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NERDS EN POOTJE HA KEN

De bij eenk omst was be legd in een on per soon lijk con fe ren tie zaal -
tje van een groot ho tel. Ken ne lijk had er al een voor be spre king plaats
ge von den, men zag er uit als of ze er al even za ten. Een man van on be -
stem de leef tijd heet te me in het Engels welkom.

De mees te ge zich ten wa ren be kend van het wel komst di ner. In een
rond gang rond de ta fel gaf ik ie der een een hand. Na men en func ties
ston den op bord jes naast hun no ti tie blok. Die zei den me verd er niet
veel, wat na tuur lijk ook de bedoeling was. 

Ik werd ner veus. Hier zat de crème de la crème van de denk tank ers. 
Dit wa ren man nen met een uit zon der lij ke ken nis en in tel li gen tie. Er
was geen enk e le vrouw bij, zelfs Ali ce ont brak. Maar er was geen goe -
de sfeer. Som mi gen za ten hier dui de lijk te gen hun zin. Ze moes ten.
Er vi breer de boos heid, laat dunk end heid en ook er ger nis om hier
voor de kat zijn ding te zit ten ter wijl el ders veel in te res san te re zaken
gaande waren. 

De voor zit ter bleef staan toen ik plaats nam ach ter mijn naam -
bord je en wees op mi cro foons die aan het pla fond hing en.

‘We ne men de ge sprek ken op om maar niets te mis sen bij de uit -
wer king. Ik neem aan dat u er geen be zwaar te gen hebt?’

‘Dank u, ik heb geen be zwaar. Krij gen alle deel ne mers een trans -
crip tie?’

‘Uiteraard. Zo als u wel licht al heeft op ge merkt, is dit ge zel schap al
een uur tje aan het con fe re ren. Wie zijn wij, zult u zich mis schien af -
vra gen? Wel, wij zijn af ge vaar digd door onze or ga ni sa ties om idee ën
te ont wik ke len hoe de fi nan ci ële we reld zich de ko men de de cen nia
dient te pro fi le ren ten aan zien van con flic ten, kli maat en so ci a le
orde. Dit is onze eer ste bij eenk omst, van daar dat wij u ge vraagd heb -
ben pas in te scha ren na het saaie ge deel te waar in wij onze cre den ti als
hebben uitgewisseld.’

Saai! Het mocht wat. Het zou me heel wat in for ma tie op ge le verd
heb ben en het on der werp was breed ge noeg. 

‘Dank u. Mijn cre den ti als be staan hier uit dat ik door mijn krant,
de Eco no mic Re view die in Amster dam wordt uit ge ge ven, uit ge zon -
den ben om ver slag te doen van wat wel een his to risch con claaf ge -
noemd kan worden.’

‘Historisch in der daad. Wij zijn vol le dig op de hoog te van uw ach -
ter grond en uw op dracht, me neer Blink. Wij zien reik hal zend uit
naar com men taar van uw zijde.’
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‘Dank u. Het cong res is eer gis te ren be gon nen. Doen er al con cre te
voor stel len de ron de? Ik heb geen pro gram ma of syl la bus gezien.’

‘We zijn nog in de ori ënterende fase. Deze werk groep is ge vraagd
met enk ele voor zet ten te ko men.’

‘Dank u. Zo dra ik iets heb ver no men, op schrift of an ders zins ver -
woord, waar op ik kan re a ge ren, zal ik dat met een doen. Ik ben hier
niet als deel ne mer aan uw denk tank, al krijg ik de in druk dat u dat van 
mij verwacht. ’

Het was als of de at mo sfeer be vroor. 
‘Mijne he ren, ik ben uit ge zon den om waar ne mer te zijn bij deze

be lang wek ken de be spre king en. Dat is een uniek pri vi le ge. Bij de ope -
ning en pre sen ta tie heeft u mij  ho ren spre ken, maar dat was voor de
vuist weg, on voor be reid. Niet als een key no te, maar met wat spon ta -
ne sug ges ties, om u mis schien op weg te hel pen. Mijn vraag aan u is
nu: Vin den de be spre king en al plaats of gaat dat nog gebeuren?’

Wei nig toe schie te lijk heid. Ze lie ten me zwem men, voor som mi -
gen lijk baar in de hoop dat deze last post zo snel mo ge lijk zou verd wij -
nen, zo dat ze te rug kon den gaan naar waar ze lie ver wa ren. Nou ja,
dan maar weer im pro vi se ren.  ‘Als het de be doe ling is dat mijn pre -
sen ta tie van gis ter ex pli cie ter wordt, als tu blieft, u hoeft het mij maar
te vragen.’

Ah, daar ging het om. Som mi gen ke ken el kaar aan of naar de
voor zit ter.

Ein de lijk be gon het be grip te da gen, kind dat ik was. Me neer Blink 
was he le maal niet uit ge zon den om ver slag te doen. Hij was er door de
top met de ha ren bij ge sleept om dat ze van een bui ten staan der hoop -
ten te ho ren wat hun whizz kids moes ten doen. De gooche laar die
mis schien wel een ko nijn in zijn hoed had.

De voor zit ter, die nog steeds ach ter de ka the der stond, liet zich
niet voor een gat vang en en speel de het spel mee. ‘Mijne he ren, ik
neem aan dat u van al les te vra gen heeft. Wie kan ik het woord geven?’

Een jonge man met een kaal ge scho ren sche del, een donk ere huid
en scher pe trek ken, plant te zijn el le bo gen op de ta fel en keek me
dwing end aan. ‘Ik heb een vraag voor de heer Blink. In uw twee de
voord racht stel de u dat de pa ra dig ma ver schui ving en ing eleid wor -
den, zo te zeg gen, door on aang epas te lie den, we ten schap pers, kun st -
e naars. U bedoelde blijkbaar randfiguren…’

Zo had den ze het dus ver staan, mijn pro fe ten en change-agents als 
mar gi na le last pos ten. Ik werd nij dig, een kwaad heid die mijn laf heid
over stem de, luis ter den ze wel?

‘U doelt op non-con for mis ti sche denk ers die werk zaam zijn in de
rand ge bie den van ge ves tig de we ten schap, cul tuur en so ci aal- eco no -
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mi sche struc tu ren?’ De moe dwil li ge verd raai ing van mijn woor den
vroeg om een botte terechtwijzing.

Hij knik te ge ërgerd, open de zijn mond, maar werd de pas af ge sne -
den door een Oos ters uit zien de man van on be stem de leef tijd, die met 
een lach je op merk te: ‘Dat is heel wat an ders dan rand figu ren.’

Een snel le glim lach. ‘Inderdaad. Wer ken in rand ge bie den be te -
kent dat daar de gren zen zijn te vin den van de be staan de orde en ken -
nis. Alleen ori gi ne le denk ers zijn in staat om die gren zen a, te zien b,
te door gron den en c, te ver leg gen met nieu we denk beel den. Daar is
moed voor no dig en een fo cus op zoe ken naar waar heid. Het za gen
aan stoel po ten die voor eeu wig on ve ran der lijk wor den be schouwd,
wordt hen ech ter niet al tijd in dank af ge no men. Het is ech ter wel de
ge schie de nis die dit soort lie den ach ter af in het cen trum van de ken -
nis ont wik ke ling po si ti o neert. Het zijn hun namen die we ons nu her -
inneren.’

‘Goed, u uw zin,’ kwam de kale man te rug. ‘Van der ge lij ke lie den
ver wacht u dus dat zij een nieuw ba sis prin ci pe voor de fi nan ci ële we -
reld be denk en of be dacht heb ben. Dat lijkt me op zijn minst ver -
gezocht.’

Nie mand had nog ge sug ge reerd dat ik zo’n ‘randfiguur’ was. Mis -
schien za gen ze me als een ge wo ne pers mus kiet, een speu der die wat
an de re con tac ten had en mis schien het nieu we snel ler oppikte.

De Oos ter se man ant woord de, waar bij hij zijn ogen neer ge sla gen
hield. ‘Als een sys teem niet meer goed func ti o neert, kan dat sys teem
het niet zelf oplos sen. Het kan zich zelf niet ve ran de ren, want het kan
zich zelf niet zien. Daar zijn bui ten staan ders voor nodig.’

De jonge man re a geer de fel: ‘Kom, mijn heer, ik ken die uit spraak
van Ein stein. Het stel sel van de bank en, be leg gers en in sti tu ti o ne le
fond sen is geen stom sys teem, het be staat uit in tel li gen te men sen en
func ti o neert ook vrij goed. Wij zijn heus in staat om te zien waar ve -
ran de ring en no dig zijn en kun nen die heel goed zelf ont wer pen. Dat
is on der meer de op dracht waar mee mijn or ga ni sa tie mij heeft afge -
vaardigd naar deze conferentie.’

‘Ik ben be nieuwd naar uw voor stel len, mijn heer.’ Mijn toon was
vrien de lijk, de con tent min der, ik trok me weer wat te rug. ‘Mijn op -
dracht is om daar over ar ti ke len te schrijven.’

De re ac tie van hem was dui de lijk, en gaf ook de hele op zet weg.
‘De idee ën van mijn or ga ni sa tie zijn niet voor de pers be stemd.’

Ik wist kalm te blij ven, dit was dui de lijk. Het was ein de lijk maar
ge zegd. Ze wil den mij uit ho ren, an ders om was niet de be doe ling.

Toen het stil bleef en meer ogen de rich ting van de voor zit ter op -
ging en, gaf die een an de re voor zet. ‘Er zijn, als ik het goed heb ge -

94



hoord, twee opi nies neer ge zet. Sa meng evat; een oplos sing van bui ten
het sys teem ver sus een aan pas sing door het sys teem zelf. Wie kan ik
daar het woord over geven?’

‘U praat over een oplos sing. Is er dan een pro bleem?’ De vraag
bleef even in de lucht hang en, maar de op mer king vond ze ker in stem -
ming bij enk ele aan we zi gen.

Een an der re a geer de ge a gi teerd: ‘Waarom zit ten we hier an ders bij
el kaar?’

Een zelf ver ze ker de jonge vent re pli ceer de: ‘Omdat we ge stuurd
zijn.’ 

Daar op bleef het stil. Bij een aan tal van deze man nen was de on -
der huid se er ger nis te voe len, dat ze door hun meer de ren ge dwong en
wa ren om dit cong res bij te wo nen. Ze wa ren dat ook niet ge wend.
Omdat ze ver wend wa ren. Met macht en met de ivo ren to ren die ze
bin nen hun or ga ni sa tie ter be schik king had den. Alle maal ééno gen
die zich ko ning waan den in hun ko nink rijk jes van blin den. Heel ge -
vaar lij ke lui. Het gek ke was dat hun kan toor to rens he le maal van glas
wa ren. Zo trans pa rant als de bui tenk ant was, zo ondoorzichtig was
wat er zich daar afspeelde.

Tot nu toe had al leen de Oos ter se man zich voor stan der ge toond
van het be trek ken van bui ten staan ders bij het vraag stuk van een
nieuw pa ra dig ma. De kale man was even dui de lijk ge weest dat hij een
der ge lij ke op stel ling te vuur en te zwaard zou bestrijden. 

Deze man nen dach ten deels dat ze zelf wel met een aan pak kon -
den ko men, een stra te gie voor de bank we reld be denk en om de bre -
de re pro ble men te pa re ren. Maar de ech te be slis sers bo ven hen twij -
fel den daar aan, dus moes ten ze nu mij uit ho ren of ik even het ko nijn
uit mijn hoed to verde? 

Het werd tijd om mijn doos met goochel trucs te ge brui ken, ze te
ver war ren door dwar se con clu sies te trek ken en an de re in ter pre ta ties 
te pre sen te ren van ma te ri aal dat ze ken den. Hun po si ties on der mij -
nen, niet meer dan dat. In in ter views werk te dat vaak goed, en kwam
er wat echt heid naar vo ren, liet men het masker vallen. 

‘Als u wilt kan ik u enk ele over we ging en pre sen te ren van uit ver -
schil len de maat schap pe lij ke rich ting en. Waar schijn lijk kent u ze al.
Een be lang rij ke bron over hoe de macht over geld is ge ëvolueerd tot
de hui di ge spa gaat, is het be roem de boek van Ca roll Quig ley; Tra ge dy 
and Hope: A His to ry of the World in Our Time.’

Ik zag kor te flit sen van her ken ning op de laat dunk en de ge zich ten
rond me. De Oos ter se man uit ge zon derd; die glim lach te open lijk. En
de voor zit ter, die toon de belangstelling.
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‘De mas sa krijgt lang zaam zicht op de ma nier waar op het gro te
geld ze uit buit. De hu mo ris ti sche Net flix film ‘the Laundromat’ met
Me ryl Streep laat zien hoe in de ach ter ka mer tjes en be las ting pa ra dij -
zen ge scho ven wordt met geld. Ook de te le vi sie do cu Spi ders Web is il -
lu stra tief, over hoe de eli te van Groot-Brit tan nië een fi nan cieel im pe -
ri um bouw de op de offsho re kus ten van zijn af ge le gen do mi ni ons,
ge con tro leerd van uit de City. Waar in ong ezien ge roof de mil jar den,
bloed geld, drugs geld, maf fi a geld in ong ere gis treer de trusts ge stald
wor den, bui ten be reik van re ge ring en, jus ti tie en fis cus. Met hun in -
stem ming, ove ri gens. Inclu sief on der an de re de uit Afri ka door re ge -
rings lei ders ge roof de dui zend mil jard of meer aan ont wik ke lings -
geld. Daar zien we dat het oude pa ra dig ma, de geld we reld die de
deuren gesloten houdt, geen geheim meer is, een teken dat het wan -
kelt. De vraag is wat er dan komt?’

Dit wis ten ze na tuur lijk wel, maar ik kon het niet la ten deze ar ro -
gan te old boys om de oren te slaan met wat wij als jour na lis ten maar
steeds meer ook het pu bliek van hen wis ten. Niet dat het zou hel pen,
ik mocht al blij zijn als ik een op ge sto ken mid del ving er terugkreeg.

‘Dat lijkt me een mooi be gin, mijn heer Blink.’ Hoor de ik het goed
en klonk er eni ge opluch ting door in de stem van de voor zit ter? Wat
een got spe! Een mooi be gin, nou ja!

‘Dank u. Er wordt, u weet dat ook, op de fi nan ci ële we reld een –
ove ri gens be schei den – appèl ge daan van uit som mi ge fi lo so fi sche,
maat schap pe lij ke en po li tie ke re gi o nen en zelfs door een aan tal fi lan -
tro pi sche su per rij ken om eni ge mate van so ci a le ve rant woor de lijk -
heid te in sti tu ti o na li se ren, om bij voor beeld te denk en in ter men van
sta ke hol ders en niet meer al leen het ka pi taal te die nen. Of is dat
slechts da ma ge-con trol en zit u hier om dat te ra ti o na li se ren, om ar -
gu men ten aan te dra gen die het doen voor ko men als of dat al le maal
we zen lij ke ver nieu wing is, terwijl het feitelijk gaat om de
bescherming van de status quo.’ 

Dit was pootje ha ken, je kon voe len dat het aank wam, ik gooi de ze
voor de voe ten dat ze ook maar ge bruikt wer den en dat maak te ze
kwaad, Een kwaad heid die zich eerst op mij richt te, ter wijl ze echt wel
wis ten dat mijn kri tiek al bij na ge meeng oed was.  Ik bleef ui ter lijk on -
be wo gen. Was dat die au tis ti sche in slag van mij? Of ge woon zelf be -
scher ming? Of ar ro gan tie? Pas op, Blink, hier maak je vij an den! Of
het nog eens in ze pen, ik was lekker op dreef? 

‘Een voor beeld van oplos sing en die dat niet wa ren. De slech te-hy -
po the ken cri sis in 2008, de sub-pri me el len de. Daar had ook an ders
op ge re a geerd kun nen wor den. Exe cu tie bij wan be ta ling heeft wel is -
waar por te feuil les op ge schoond, ech ter met een kiel zog van da klo -
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zen en ka pi taal ver nie ti ging doord at lege hui zen tot ru ïnes ver vie len
of af brand den. Er wa ren toen ook al ter na tie ven mo ge lijk bij een zelf -
de mate van afschrijving van oninbaar geachte leningen.’ 

Ik lach te. ‘Weet u, door al die min ver mo gen den een hy po theek te
ge ven voor een ei gen huis, heb ben de bank en, maar fei te lijk de over -
heid toch aan so ci a le huis ves ting ge daan. Wat de zaak deed klap pen
was ove ri gens het sta pe len en com bi ne ren van hy po the ken en de to -
ren ho ge con struc ties die on zin ni ge ra tings kre gen voor wat er onder
lag aan waarde. ’

Nog steeds blan co ge zich ten en ing ehou den kwaad heid. Vol gens
mij was deze ge dach te ook niet nieuw voor de mees ten.

‘De oor spronk el lij ke ge dach te ach ter goed ko pe hy po the ken was
eht fa ci li te ren van een nieu we lich ting mid denk las sers. Ie mand die
een ei gen huis heeft gaat daar op den duur ook zelf in in ves te ren. Niet
al leen ma te rieel, ook via hun kin de ren, on der wijs, van uit de over tui -
ging dat je verd er kunt ko men door hard te wer ken. Ui tein de lijk zou -
den de mees te hy po the ken winst gaan ople ve ren. Dat so ci a le eman ci -
pa tie pro ces heb ben de bank en af ge bro ken, toen de risico’s ze te groot
wer den en hun ge sta pel de schuld con struc ties niet meer houd baar
wa ren. Waar om liet men hen daar dan ook nog mee weg ko men en
be taal de de bur ger voor de el len de? Is men het daar na an ders aan pak -
ken, wel nee, al les op de oude voet. De beurs is weer her steld, enorm
ges te gen zelfs, daar pro fi te ren de bank en van. Her en der is ook een
nieu we hy po theek bub bel ont staan, mede door de lage ren te, wel ke
voor zie ning en zijn er nu ge trof fen als de zaak weer klapt? U wilt dat
van mij ho ren, maar ik kijk net als u gewoon naar wat er gebeurt,
misschien met een wat minder roze, sorry dollargroene bril.’

De voor zit ter greep nu wat haas tig in: ‘De werk groep is pas voor
het eerst bij een, mijn heer Blink. Er zijn nog geen con cre te voor stel len 
ge for mu leerd. We zijn ons nog aan het ori ënteren en zou den graag
feed back krij gen van uit de me dia, de we ten schap en de politiek.’

Feed back? Deze lie den wa ren uit ste kend op de hoog te van wat an -
de ren over het geld we zen zei den, ze wil den hoog stens we ten of we
door de ca mou fla ge heen keken.

‘Kunt u spe ci fie ker zijn over wat u dan van mij wilt ho ren? Ik
schrijf geo-eco no mi sche be schou wing en voor mijn krant. Is het dat
wat u zoekt?’

‘Wat kun nen wij on der uw be na de ring van geo-eco no mie ver -
staan, me neer Blink?’ vroeg iemand.

‘Ik kijk naar de in trin sie ke, we der zij de af hank elijk heid van maat -
schap pe lij ke par tij en voor wat be treft de ma te ri ële be hoef ten be vre -
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di ging, dus de eco no mie, in het per spec tief van de ver schil len in de
geografische regio’s.’

‘Wat heeft dat met geld ver keer te ma ken?’ vroeg ie mand. ‘Dat is
juist niet streek ge bon den. En wat moe ten wij ver staan on der de be -
hoef ten van een ge og ra fi sche regio?’

Een lich te er ger nis was te be speu ren in het over be schaaf de stem -
ge luid van de spreker.

‘In die zin dat er goud geld wordt verd iend als er een stuk re gen -
woud wordt ver kocht en ver nield voor de teelt van soja of maïs voor
rund vee voor fast food ke tens el ders. De be tref fen de re gio wordt dan
een wing ewest en de oor spronk elij ke be wo ners, plan taar dig, dier lijk
en men se lijk, verd wij nen. Dat zijn niet mee ge re ken de ‘opportunity’
kos ten. Er treedt plaat se lijk ver nie ti ging en ver ar ming op, ter wijl
mon di aal de win sten wor den verd eeld. Dat wekt weer stan den op, die
zich ui ten in bes te dings ver schui ving en en om in uw ter men te spre -
ken va lu ta-vo la ti li teit, on be taal ba re IMF-schul den en af ne men de
winst kan sen. “Think glo bal, buy lo cal” bij voor beeld gaat daar tegen -
in, wil de vervlakkindoor de globalisering terugdraaien.’

Er werd er gens laat dunk end ge grin nikt.
‘Natuurlijk,’ ant woord de de voor zit ter, net te laat om de on be leef -

de re ac tie voor te zijn. ‘Wat wilt u daar mee zeggen?’
‘Je zou het een pa ra dig ma-ver schui ving kun nen noe men,’  im pro -

vi seer de ik ter plek ke. ‘Niet meer neo-li be raal op ti ma li se ren en
Adam Smith’s doc tri nes vol gen, al les zo goed koop mo ge lijk waar dan
ook pro du ce ren en dan ver sche pen en ver han de len, maar te rug scha -
len. Lo ka le eco no mi sche net wer ken, zeg maar mark ten, heb ben een
per soon lij ke “touch”. De men sen ken nen el kaar via hun per soon lij ke
ban den. Dat kan fa mi lie zijn of een an de re vorm van duur za me re la -
ties tus sen pro du cen ten en con su men ten. Lo ka le mark ten ten de ren
naar even wich ten. Met name in de regio’s waar duur za me land bouw
plaats vindt, ge or ga ni seerd rond de verd eling van wa ter, zijn die even -
wich ten soms al dui zen den ja ren in stand ge ble ven. De sleu tel daar bij
schijnt de ge deel de en be wus te ve rant woor de lijk heid te zijn voor een
duur zaam beheer van de streek, en ook de trots van de mensen, die
hun identiteit daarin weerspiegeld zien.’

‘Mijnheer Blink, deze con fe ren tie gaat niet over ruil han del, for
Gods sake,’ riep ie mand ge ërgerd uit. ‘Houdt u zich als tu blieft bij het
on der werp.’

‘Ik pro beer u dui de lijk te ma ken dat het mon di a le geld ver keer zich 
zelf heeft be ge ven op de lo ka le mark ten en daar ver ont rus tend ga ten
slaat,’ gaf ik hem te rug. ‘Nog niet zo lang ge le den be stond de we reld -
eco no mie voor het groot ste deel uit lo ka le mark ten. Met name voor
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pri mai re le vens be hoef ten als voed sel, wa ter, huis ves ting, ge zond -
heid, in fra struc tuur, ener gie. In de twin tig ste eeuw zijn de le vens be -
hoef ten ech ter meer ge lijk ge trok ken maar daard oor ook ge a no ni mi -
seerd, McDonald’s is over al. Door de trek van het plat te land naar gro -
te ste den waar die ‘welvaart’ te vin den zou zijn is de vraag mas saal ge -
wor den en ook mas saal het zelf de, zo dat daar me ga be drij ven op kon -
den groei en. U kent waar schijn lijk de mer ken wel die als een soort
iconen in elk huishouden op de plank staan. Wel, op die markt
opereert...’

‘Dat be treft de twee de helft van de ‘Think glo bal, buy local’ slo gan
viel ie mand me in de rede. ‘Kunt u ing aan op de eer ste helft, think glo -
bal?’

‘Daarmee wordt be doeld dat ie der een, con su ment en pro du cent,
dient te be sef fen dat de Aar de een ge slo ten sys teem is. We zijn daar
sa men ve rant woor de lijk voor. Als dat over be last raakt, als het ver re -
gaand ont re geld wordt, is er aan de ge vol gen geen ont snap ping mo ge -
lijk. Maar dat be sef kun je niet opleg gen of af dwing en met lege verd -
ra gen zo als de kli maat ac coor den, dat zal door ie der een in di vi du eel
aang evoeld en ing evuld moe ten wor den. Het moet per soon lijk ge -
maakt wor den, niet over ge la ten aan vage in sti tu ties en over he den die
men toch niet meer ver trouwt. En lo kaal ko pen, dus de lokale
economie steunen is dan ook globaal een zinvolle stap.’

‘Maar is dat wel ef fi ci ënt, klein scha lig pro du ce ren gaat de mil jar -
den niet voeden.’

‘Dat is ze ker een punt, maar de na de len van groot scha li ge, uni for -
me en in dus tri ële pro duc tie op mi lieu en ge zond heid moe ten dan wel 
eer lijk door ge re kend wor den. Wat je om de hoek kunt vin den hoeft
niet van ver aang evoerd te wor den. De we reld han del draait voor een
be lang rijk deel om pro duc ten die uit slui tend in som mi ge stre ken en
op be paal de tij den zijn te vin den. Een voor beeld; het is ver spil ling om 
in de win ter ap pels van het zui de lij ke half rond te la ten ko men, om dat
we onze ei gen ap pels heel goed tot aan de nieu we oogst kun nen be -
wa ren. Lo ka le mark ten en lo ka le pro duk tie heb ben nog een an der
voord eel, ze zijn na me lijk min der kwets baar voor mon di a le ram -
pen.Dat is niet mak ke lijk in geld uit te druk ken, maar als bij voor beeld 
mon di aal in ter net plat gaat of er een pan de mie komt van een raar vi -
rus treft dat nu de hele we reld eco no mie. Niet kun nen rei zen is een
ramp voor de ver voers sec tor, voor het toe ris me, de re tail, de bouw,
uiteindelijk ook voor de verzekeraars en kan dan een wereldwijde
beurscrisis veroorzaken.’ 

‘Dan heb ik het nog niet over ge frag men teer de pro duc tie van goe -
de ren, on derd elen heen en weer stu ren, as sem ble ren waar het toe val -
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lig goed koop kan. Goed koop trans port is mooi, maar heeft een eco -
lo gi sche prijs die niet wordt door be re kend. De lucht ver vui ling door
vlieg tui gen, con tai ner sche pen, vis sers sche pen en de bio-in dus trie,
ge stookt op be las ting vrije olie, wordt ner gens in de be re ke ning en en
tot dus ver ook niet in de kli maat ver dra gen mee ge no men. Die on -
zicht baar ge hou den kos ten schui ven we voor ons uit naar de vol gen -
de ge ne ra ties. Net zo als wij nu zit ten met de eco lo gi sche ge vol gen van 
de han dels wij ze van vo ri ge ge ne ra ties. Ik noem slechts de kaal slag
van re gen wou den, uit ge stor ven dier soor ten, leeggeviste zeeën, ver -
nietigd koraal, plastic soep, Tsjernobyl, Fukushima.’

De span ning in het zaal tje nam toe. Na tuur lijk ken den ze de pro -
ble ma tiek, maar za gen de rol van het bank we zen daar in niet dui de -
lijk. 

‘Wat is de re la tie van wat u hier nu stelt met het doel van deze bij -
een k omst?’ vroeg de voor zit ter.

‘Ik pro beer dui de lijk te ma ken dat we dit soort pro ble men voor al
bij de an der pro be ren leg gen. Maar kijk eens in de spie gel. Wat is de
ve rant woor de lijk heid van de fi nan ci ële sec tor? Is die vol gend of lei -
dend, wat is bij voor beeld het ef fect van kre diet waar de ring en? Wel ke
voord elen van lo kaal en klein scha lig bank ie ren ge ven we op door al -
les bij een paar groot bank en te la ten? Wel ke op sling ering is het ge volg 
van va lu ta-ar bi tra ge, au to ma ti sche trac kers en schui ven met enor me
ver mo gens? Is het fa ci li te ren van stro pers die be drij ven op ko pen om
ze in stuk jes uit te pon den wel goed voor het ver trou wen van de bur -
ger in de sec tor? Heeft geld han del en het je steeds verd er in dek ken te -
gen de risico’s daar van ui tein de lijk geen des ta bi li se rend ef fect? Eco -
lo gi sche en maat schap pe lij ke kos ten zien we niet op de ba lans van de
gro te  be  dr i j  ven ,  maar  ook  n ie t  op  d ie  van  banken  en
pensioenfondsen,  die zijn voor de gemeenschap,  dus de
belastingbetaler.’  

Er werd be leefd ge glim lacht, dit rij tje vra gen was ook niet nieuw.
Dat zou er op kun nen wij zen dat ze dit zelf ook wel in zien, zij het van -
uit de com for ta be le po si tie van de win naars. Maar dat een bui ten -
staan der hen dit on der de neus wreef, dat von den ze maar niks.

‘Wel, dank u voor deze uit leg en de vra gen die u zo dui de lijk aan
ons voor legt. Ik ben be nieuwd naar de trans crip tie en de uit wer king,
ik wil dat graag nog eens op pa pier be stu de ren.’

Hij doel de blijk baar op wat zij als rap por ta ge zou den ma ken, maar 
ook op wat ik in mijn ar ti ke len zou ver mel den. Daar zou ik mis schien
wat gas moe ten te rug ne men, nam ik me voor.’
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De voor zit ter maak te zo ge luk kig wel een ein de aan de dis cus sie.
Mijn voor be rei ding was ook eer lijk ge zegd on vol doen de om veel ver -
d er op de ze ma te rie in te kunnen gaan.

Be ve rig liep ik als eer ste de zaal uit. Ik had het goed ver knald, leek
het, me la ten opjen nen tot be we ring en die me niet in dank zou den
wor den af ge no men. Ik was kwaad ge wor den en had ze wil len neer sa -
be len met mijn op mer king en. Dat was ook hun be doe ling ge weest.
Het eni ge hout wat mijn be to gen ge sne den had den wa ren mijn ei gen
stoel po ten ge weest, want ik had een aan tal ge vaar lij ke op mer king en
gemaakt, dat besefte ik wel.

Zou MacUigh dit ge we ten heb ben? Zou hij me op deze ma nier
ver schrik ke lijk wil len la ten af gaan, zo dat hij me kon dum pen? Zon -
der re per cus sies? Het zou me niets ver ba zen als hier mee mijn loy a li -
teit ge test werd. Was lof mijn deel, dan had MacUigh een waar de vol le
me de wer ker. Zo niet, dan was ik voor goed af ge ser veerd, ook bij de
concurrenten van de krant.

In de taxi te rug naar het ho tel pro beer de ik een ob jec tie ve kijk te
krij gen op deze bij eenk omst. Weird, was het eni ge woord dat het ade -
quaat kon be schrij ven. Ze ven tien hy pe rin tel li gen te man nen bij el -
kaar. Wat een ka pi taal, wat een po ten tieel! Maar niet uit op oplos sing -
en, nie mand had iets crea tiefs geopperd!

Waar om werd ik toch bij deze bij eenk om sten ge vraagd? Ik keek 
eens naar de lijst van deel ne mers. Alleen die Oos ter se man had zich
iet wat kri tisch op ge steld. Op de lijst stond een Ja pan se naam en een tje 
die ik niet thuis kon breng en, in ie der ge val uit het Ver re Oos ten.
Thai land mis schien. Werk zaam bij de We reld bank.De verd ere na -
men en de func ties ver tel den ech ter niets over de man nen of over hun 
ta len ten. Maar mis schien ook be grij pe lijk, men scherm de zich af. De
na men en de func ties ver tel den ech ter niets over de man nen of over
hun ta len ten. Vol le dig af ge schermd, deze man nen wan trouw den el -
kaar nog meer dan mij! Het wa ren stuk voor stuk concurrenten van
elkaar in de geldhandel. 

Bij het ‘terugluisteren’ van de mid dag viel me op eens het to taal
ont bre ken op van re fe ren ties aan of vra gen over bit coin, block chains,
ver trou wen. In fei te had nie mand van de aan we zi gen iets ge de bi teerd
dat sloeg op de on der wer pen van dit cong res. Hoe kon er ooit een
con struc tie ve ge dach te ontstaan in zo’n gezelschap?

Mijn doem denk erij werd on der bro ken door de aank omst bij mijn
ho tel. Ik be taal de de taxi en stap te uit.
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Nau we lijks op mijn ka mer werd er ge klopt. Tot mijn blij de ver ras -
sing stond daar de mooie vrouw die me eer der mijn kos tuum had ge -
bracht. Blijk baar was ze meer dan een ka mer meis je.

‘Uw post, mijn heer Blink.’
Ze over han dig de me twee en ve lop pen, en lach te be moe di gend

naar me.  Ik was ver baasd over haar toch wat wulp se blik en ik ap pre -
cieer de het zicht op haar wie gen de heu pen toen ze de gang af liep. Het
con trast met mijn wat zor ge lij ke ge dach ten in de taxi was groot. Wat
haar fi guur met me deed was me wel zo lief.

De ge par fu meer de brief was van Ali ce, de an de re een blan co en ve -
lop met mijn naam, ho tel en ka mer num mer, maar dui de lijk met zorg
hand ge schre ven. Ik maak te die het eerste open.

Een uit no di ging voor een in ter view? 
De naam zei me niets. Pools. Er stond ook niet bij voor welk me di -

um. Krant, tijd schrift? Geen bij zon der he den. Klei ner dan A4, niet af -
ge scheurd. Wie schreef er te gen woor dig nog brief jes, vroeg ik me af.
Er wa ren er nog wel twee bezorgd. 

De geu ren de en ve lop be vat te een uit no di ging van Ali ce voor een
di ner voor twee. Ze zou me la ten halen. 

Nog bij na een uur voord at het zo ver was. Het in ter view was voor
mor ge noch tend ge pland in een Grand Café in het cen trum. Tijd ge -
noeg.

Ik be gon te waar de ren waar om ik brief jes kreeg; al mijn in ter net -
da ta en emails wer den hoogst waar schijn lijk afgetapt.
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OPNIEUW ALI CE EN EEN VREEMD IN -
TER VIEW

De Bent ley zoef de vrij wel ge luid loos de stad uit en werd bij een
lan de lijk ge le gen her berg ge par keerd. De chauf feu se, die dui de lijk
met me ing eno men was, ging me voor naar een sui te op de eer ste
verd ie ping. Dit was geen res tau rant, dit was een privé ont moe ting.
Open slaan de deu ren leid den naar een breed ter ras met uit zicht over
een dal, waar enk ele licht jes duid den op be wo ning en een be we gen de
licht ke gel op een weg. Ali ce, als een icoon van de Ame ri kaan se
droom ge kleed in strak ke zij de, stond over de ba lu stra de ge leund uit
te kijken. Een kuchje om haar aandacht te trekken.

Ze draai de zich om en sloeg haar ar men om me heen. Weer die
ver trouwd heid, als of we al ja ren lo vers ware. ‘Houd me ste vig vast,
wil je?’ Het over rom pel de me, maar haar lichaam te gen het mij ne
nam alle be zwa ren weg. Ze richt te haar hoofd op en keek me glim -
lachend aan. ‘Dank je. Dat geeft me weer het ge voel dat ik een vrouw
ben en geen geld au to maat.’ Ze zet te haar op mer king kracht bij met
een sub tiel druk je van haar schoot. Ze palm de me vol le dig in en ik liet 
het ge beu ren. Ik voel de geen echt ge vaar, ik bleef al leen maar
overrompeld en onzeker.

Ze nam me bij de hand en reik te me een glas wit te wijn. ‘Deze zal je 
lek ker vin den.’ Ze nam er in een vlug ge be we ging een slok je uit, pers -
te haar mond op de mij ne en spoot de wijn tus sen mijn lip pen door. Ik 
slik te en nam haar ach ter hoofd in mijn hand om de kus te ver leng en.
Ze grom de als een be rin van tevredenheid.

‘Mmm,’ wist ik uit te breng en toen ze het ge noeg vond. 
‘Nog een tje?’
Ze be dien de me slok na slok, tot het glas leeg was.
‘Wow, wat een vrouw ben je,’ fluis ter de ik aang edaan. Om zo wijn

ge voerd te krij gen was ong emeen in tiem. Ze zag het en kus te mijn
ogen.

‘Daarom ben ik gek op je,’ fluis ter de ze. ‘Je bent een ech te man, met 
ge voel, en je durft het te la ten zien.’

Het was niet het mo ment om het obli ga te I love you te ber de te
breng en, maar het lag op mijn lip pen. Ze kus te me op de mond, min -
der harts toch te lijk, meer ka me raad schap pe lijk. Ze schoot in de lach
toen haar maag, te gen de mij ne aan ge vlijd, rommelde.

‘Zullen we het di ner la ten ko men?’
Ik lik te os ten ta tief mijn lip pen. ‘Ga je me dat ook voe ren?’
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Haar lach kla ter de de ruim te in. Ze schud de pla gend haar hoofd.
‘Niks daar van. Ik slik het al le maal in. Je kauwt zelf maar.’

Ze liep naar een bij zet ta fel tje waar een bel le tje stond en liet het
kling elen.

Het di ner was Frans, schijn baar een vou dig maar bij zon der ge raf -
fi neerd, sti mu le rend, in ze ke re zin ero tisch sti mu le rend. Ze zag me
ge nie ten en leg de af en toe een hand op de mijne. 

Ik voel de me bij na op een vreem de pla neet. Ik had voor en na mijn
schei ding be hoor lijk moei te ge had met vrou wen. Om niet te zeg gen
dat ik me een zaam had ge voeld en het niet aang edurfd had om met
wel ke vrouw dan ook aan te pap pen. Nu zat ik met een mooie, schat -
rij ke vrouw in tiem te di ne ren in een maat kos tuum van een ruim
maand sa la ris. Ik at voed sel en dronk wij nen waar ik al leen maar van
had ho ren spre ken. Te ge lijk loer de er er gens ge vaar. Ja mes Bond in
Ba sel. Alleen nu even niet, ik ca pi tu leer de maar voor de ver lei ding.

Na het des sert liep Ali ce om de ta fel heen en be duid de me dat ze
op schoot wil de zit ten. 

Ze draai de zich naar me toe toen ik pas sief met haar bleef zit ten.
‘Wat is er aan de hand, mas ter Blink?’
‘Ik weet niet, Ali ce. Mis schien.. ik denk dat ik be nauwd ben iets

ver keerd te doen. Je doet als of dit heel ge woon is, maar voor mij is dat
het niet’

‘Je hoeft hier niet bang te zijn voor camera’s, lie ve ling.’
‘Dat... dat is het niet...’
‘Wat dan?’ Ze nam mijn ge zicht tus sen haar han den. ‘Je bent wer -

ke lijk bang, ge loof ik.’ Ze kus te mijn ogen. ‘Ben je geen vrou wen ge -
wend?’ 

‘Ik durf je nau we lijks aan te ra ken.’
‘Ach lie verd, ben ik niet dui de lijk ge noeg ge weest? Je mag me over -

al aan ra ken. Ster ker nog, ik ge bied het je.’
Het hielp niet, mijn lijf zat in de ‘vries’ mo dus; on be weeg lijk blij -

ven tot het ge vaar voor bij is.
‘Oké, we be gin nen met de rits,’ grin nik te ze. Blijk baar vond ze het

ex tra span nend. ‘Op mijn rug. Doe hem om laag.’
Ze hui ver de toen ik de rits op haar rug naar be ne den schoof. Mijn

han den tril den, ik tril de he le maal. Wat deed ze met me?
Ze leun de naar ach ter en schoof het bo ven stuk over haar ar men

naar be ne den. In een on stuit ba re re flex druk te ik mijn lip pen op een
vrij ge ko men borst. Ik had al ge con sta teerd dat ze niets on der haar
avond jurk droeg en tot mijn ei gen ver bij ste ring deed ik of het zo
hoorde.
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‘Oh, what the heck,’ grom de ze en liet zich ach ter over op de ta fel
zak ken. Ver moe de lijk had ze iets za ke lijks wil len be spre ken, maar dit
kwam nu eerst. Haar over ga ve deed ook mij m’n re ser ves ver ge ten
Een wild beest brak in me los. Mijn jas je, vest, das, over hemd en
hemd ruk te ik van me af. Ze had mijn broek los en ik schud de hem
naar be ne den, mijn han den op haar lijf scho ven haar jurk over haar
hoofd en toen lag ze naakt voor me op het wit te da mast tus sen op zij
ge scho ven borden, schalen en glazen.

‘Je bent zo heer lijk zacht,’ fluis ter de ik en lik te het zweet tus sen
haar bor sten. Ze keek me aan met donk ere ogen, waar de kaars vlam -
me tjes in spie gel den. Ze boog voor over, nam mijn ge zicht tus sen bei -
de han den en kus te me lang en aan dach tig, het punt je van haar tong
spe lend met de mij ne. ‘Draag je me naar het bed?’ lispelde ze.

Het kwam er op neer dat we ons van el kaar los moes ten ma ken,
zo dat ik mijn schoe nen en broek uit kon doen. Ze druk te mijn ge zicht 
in haar schoot ter wijl ik aan het wor ste len was met de laat ste on derd -
elen van mijn kle ding. Het maak te me he le maal van rub ber. Nog net
in staat mijn ar men op te hef fen en om haar heu pen te leg gen bleef ik
zo zit ten. Het was Ali ce die ons naar haar bed bracht. Een maal daar
was ook zij het het voor touw nam, haar bibs te gen mijn buik druk te
en mij in haar leid de. Mijn ego was uit ge wist, mijn lichaam deed wat
zij er van ver lang de en mijn zelf was vol ko men in re so nan tie. Mijn or -
gas me was vloei end en van zelf, zij schokte na maar leek volmaakt
bevredigd.

Ik had nooit eer der zo vol ko men ge co pu leerd en me nooit eer der
zo te vre den, zacht en ge luk kig ge voeld als nu. Ali ce draai de zich om
en druk te haar bor sten te gen me aan, haar ar men knel den om mijn
nek. Wat ik net on der woor den had ge bracht was blijk baar ook haar
overkomen.

We wrie mel den net zo lang tot we al le bei goed la gen en toch zo
dicht mo ge lijk te gen el kaar aan.

Haar kus maak te me wak ker. De kaar sen in de sa lon brand den
nog. De span ning in haar lichaam, waar mijn han den sla pe rig over
dwaal den, ver tel de me dat ze iets moest zeg gen wat haar zwaar viel. Ik 
leg de een ving er op haar mond. Kwam ze nu met een ver kla ring over
waar om ze mij hier had ver leid, want dat was toch wat er was ge beurd. 
Ik wil de het we ten, maar blijk baar was dat nog te vroeg. 

‘Ik ver moed wat je gaat zeg gen en vra gen, lie ve schat. Dit lijkt al le -
maal erg im pul sief, maar is het voor mij niet echt. Je denkt mis schien
dat je al leen maar wat ver tier bent, en zo speel ik het ook naar de bui -
ten we reld, maar weet dat ik van je ben gaan hou den. We zul len nooit
open lijk ge lief den kun nen zijn, dat be sef ik. Dat hoeft ook niet, al zou
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het fijn zijn als we af en toe een avond en nacht sa men kunnen
doorbrengen.’

Ik voel de een drup pel op mijn ge zicht val len, toen nog een. Hier
zat nog veel ach ter, het ech te ver haal hield ze voor zich, maar was
blijk baar erg hef tig.

Ze ging over eind zit ten en wend de haar ge zicht af. 
Ik had ver wacht me verd rie tig te voe len; er was al leen een gloei -

end me de le ven met Ali ce, er gens een ge voel dat we soul ma tes wa ren,
al be greep ik dat niet goed na maar een paar ont moe ting en. Voor haar 
was het veel moei lij ker. Ik be sef te of in ie der ge val ver moed de dat ze
was ver oor deeld tot een zaam heid door haar ge boor te, door haar
geld, door haar po si tie in de we reld, door wat haar familie van haar
wilde.

Ze haal de lui druch tig haar neus op, als een te ken van re bel lie dat
ze zich nu even kon ver oor lo ven. ‘Wil je al tijd ko men als ik de Bent ley 
stuur?’ Het was een als grapje ver pak te smeekbede.

Ik sloeg mijn ar men om haar heen. ‘Altijd.’ 
Lang zaam liet ze zich van het bed glij den en ging tus sen de gor dij -

nen naar bui ten staan kij ken. ‘Mijn as sis ten te Hil de brengt je naar je
ho tel. Je hebt nog tien mi nu ten om je te douchen en aan te kleden.’

Ze ven mi nu ten bleek vol doen de. ‘Wat had je me wil len zeg gen,
toen na het di ner?’

‘Oh ja... ach, het is niet zo be lang rijk. Alleen dat jouw spreek beur -
ten hele gol ven van ver ont rus ting ver oor za ken.’ Ze grin nik te. ‘Ik
kreeg zelfs een be zorg de ac count ma na ger van mijn bank aan de lijn.
Ga nu.’

Er was ge klopt. Ik snel de naar de deur, zwaai de een vaar wel en
stap te ui ter lijk be daard de gang op, waar de chauf feu se kalm stond te
wach ten. 

In de Bent ley droom de ik een beet je weg. Wie maakt zo iets mee?
Een loon slaaf van het kloot jes volk uit een rij tjes huis in Amstel veen
ver leid door de rijk ste vrouw van de wereld!

Een kerk klok in de stad wees bij na drie uur. Ik was op ge la den en
be sloot te gaan schrij ven in plaats van te pro be ren nog wat te slapen.

Daar kwam het na een uur tje ui tein de lijk toch van. 

Ik trok mijn ei gen kle ren aan voor het in ter view, wat en met wie
dat dan ook mocht zijn. In ‘mijn’ crêpe rie dronk ik een Milchkaf fee
met een zoet brood je, een soort sco ne met slag room en con fi tu re, en
werk te een uur tje op mijn ta blet. Er was een kort mail tje van de krant,
MacUigh wil de ge beld wor den, aang ezien geen enk ele app of Mes -
seng er be richt be ant woord werd. Dat kon later wel.

106



In het Grand Café zocht ik een plaats je aan de lees ta fel en be gon de 
be lang rijk ste kran ten door te ne men on der het ge not van een lat te. Ik
nam aan dat ik her kend zou wor den en dat we sa men zou den
lunchen.

Na een uur tje we reld nieuws had ik het wel ge zien. Nie mand had
me aang espro ken, nie mand was er naast me of te gen over me gaan
zitten. 

Het werd druk. Ik ver huis de snel naar een ta fel tje ach ter af toen dat 
vrij kwam en haal de de lap top uit mijn tas om verd er te gaan met het
ar ti kel. Ik was net een overd adig be legd brood je aan het be stel len
toen een stem ach ter me zei: ‘Doe mij er ook maar een, juf frouw.’ Ik
keek ver rast om; de oude heer was mij ech ter niet bekend. 

‘Mag ik?’ vroeg hij be leefd, wij zend op de stoel te gen over me. Mijn 
tas lag erop om hem vrij te hou den.

‘Mijn ver ont schuld i ging en dat ik ver laat ben, mijn heer Blink.’
‘Dat geeft niet, mijn heer...?’
Hij reik te mij de hand. ‘Aangenaam, Wen ze slas Oblin sky. U kent

mij waar schijn lijk niet. Ik heb sys teem dy na miek ge do ceerd aan het
MIT. Ik ben al een tijd je eme ri tus. Te gen woor dig houd ik mij be zig
met mijn vak ge bied, bin nen de Club van Rome.’

Een he le boel in for ma tie in enk ele zin nen. 
‘Daar ho ren we al een hele tijd wei nig meer van.’
‘Inderdaad. Ons sta te ment is in der tijd pu blie ke lijk en po li tiek

aang eko men en heeft gro te ge vol gen ge had. Sinds dien wer ken wij
vele on der wer pen verd er uit. De pu bli ca ties vin den voor al hun weg
in kring en van de wetenschap en politiek.’

‘Ik neem aan on der de naam van de on der zoe kers?’
‘De pu bli ca ties? Inder daad.’
‘Hm, ik heb al zo lang niets meer van de Club ge le zen...’
‘Dat kan ve ran de ren. Laat ik be gin nen dat ik, wij, op de hoog te

zijn van uw rol in het cong res van de bank en.’
‘O?’
‘U bent toch on langs ook door de Ba sel Kring uit ge no digd?’
Mijn ge zicht gaf het ant woord al.
‘Relax, Mr. Blink. ik kom onze hulp aan bie den.’
We leun den ach ter over in onze stoe len toen de be stel ling en er

kwa men.
‘Als ik vra gen mag,’ be gon ik snel voord at we onze mon den vol

zou den heb ben, ‘wat houdt dat in ter view in waar voor ik ben uit ge no -
digd?’

‘Dat kunt u zelf be pa len. U bent de in ter vie wer.’
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Aan zijn ge zicht was te zien dat hij zich ver kneu kel de over mijn
ver ras sing. Hij be gon ener giek te eten, zo dat ik dat ook maar deed.

Er be gon me iets te da gen. Zijn vak ge bied was sys teem dy na miek.
Dat deed me te rug denk en aan wat er gis ter in die werk groep op ta fel
was ge ko men. Een dui de lijk ge val van een stag ne rend sys teem. Af -
scher men. De hak ken maar in het zand. Geen in meng ing van bui ten -
staan ders. We kun nen het heel goed zelf op knap pen. Nog een flash -
back; in het ge sprek met Aart wa ren we tot de con clu sie ge ko men dat
er sys teem ana ly tisch ge werkt moet wor den, als een mul ti dis ci pli nair
pro bleem bin nen een dynamisch systeem in een transi tiefase kwam.

‘Ik kan zien dat het u het be gint te be grij pen,’ zei hij met vol le
mond. ‘Merkt u dat ik ant woor den geef op vra gen die u niet stelt?’

‘Misschien kunt u die van mijn ge zicht af le zen.’
Hij wierp me een sa men zweer de ri ge blik toe. Dus toch. Club van

Rome? Het zou me niets ver ba zen als er kruis ver ban den wa ren met
de ge hei me kring van pa ra nor ma len.

‘Zijn in dit cong res mijn scho ten voor de boeg te ra di caal?’ Dat
was mijn gro te angst.

‘In die zin dat een sub sys teem van het gro te re ge heel, dus de denk -
tank ers die zijn af ge vaar digd om met u in con claaf te gaan, zich ver -
hard. U bent be drei gend, ge vaar lijk voor hun po si tie. Daar zijn ze
bang voor en ze wil len u het zwij gen opleg gen, bang dat u ze in de pers 
gaat aanpakken.’

Hij schud de zijn hoofd toen de vraag bij me op kwam of zij waar -
ne mers had den bij de bij eenk om sten. Hier was spra ke van doel ge -
rich te te le pa thie! Op deze ge dach te re a geer de de man door even een
hand op de mij ne te leg gen. ‘Ik kom u waar schu wen. Pro beer niet te
dui de lijk te re a ge ren. De meest waar schijn lij ke uit komst van de hui -
di ge stand van de ver ge lij king is dat u on scha de lijk en mis schien zelfs
ge dood zal wor den, een al ter na tie ve uit komst is dat u al les kwijt raakt
wat u heeft. U zit in een mij nen veld van be lang en, de di ver se par tij en
en dat zijn ook de ge nen die u niet spreekt maar die de zaak re gis se ren, 
heb ben ver schil len de per spec tie ven, en u kunt ze eigenlijk nooit alle -
maal tevreden stellen.  ’

Ho pe lijk kwam mijn ont stel te nis al leen via mijn ogen naar bui ten.
‘Niemand re ken de erop dat u stand pun ten ging ver kon di gen die

di a me traal staan te gen over de vi ge ren de ziens wij zen van het sys -
teem. Een beet je aan pas sing, dat mocht, niet aan de hele boom
schud den. Maar daar mee speel de u wel weer an de re groe pen in de
kaart, zo als een deel van de su per rij ken die wel be sef fen dat er iets
moet ge beu ren. U wordt dus ook be schermd, niet al leen door de Ba -
sel Kring, maar u loopt wel echt risico.’
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‘Het zat er in dat ik wel zou gaan za gen aan hun ba sis. Mis schien
was dat niet be kend bij de be leids ma kers die ik hier te genk om, maar
dat zijn ook niet de ech te be slis sers. Ik heb ech ter het ster ke ver moe -
den dat aan de top be kend is waar mee ik zou ko men. Ik heb daar al
het no di ge over ge pu bli ceerd. Zelfs mijn hoofd re dac teur wist het. Hij
had net een in zijn ogen iets je te ra di caal artikel van me afge keurd.’

‘U heeft daar ge lijk in. U bent al lang er ‘gespot’, maar dat is van uit
een be perk te groep. U heeft be paal de in vloe drij ke be slis sers die ach -
ter u staan maar u in ze ke re zin ook ge brui ken. En be denk; de be slis -
sing en om ie mand “kalt zu stel len” wor den niet aan de top ge no men.
Die lui die hun po si tie in ge vaar zien ko men of fe ren u ge woon op. Ze
zoe ken ook naar een nieuw pa ra dig ma, kos te wat kost en uw in breng
wordt naar waar de ge schat, maar wel in van uit hun be perk te be lang.
Uw ach ter grond als jour na list en als per soon in te res seert ze niet, u
bent een ma ri o net in hun ogen die niet te gek moet gaan doen.’

Mijn ge zicht sprak waar schijn lijk boek de len.Hier werd mijn rol
even ge re la ti veerd, en ik kwm er be kaaid af, met ook nog een vre se lij -
ke drei ging, van meer de re kanten.

‘Kom, niet zo pes si mis tisch kij ken. Mis schien valt het mee, maar
wees voor zich tig, blijf in het open baar, ga niet met on be ken de auto’s
of privé vlieg tuig jes mee. Ze gaan u echt niet pu bli ke lijk af knal len,
maar een ong eluk zit in een klein hoek je. En het hangt er ook van af,
hoe u gaat rap por te ren, zorg dat er wat nieu we in zich ten door sij pe -
len, waar nog nie mand aan ge dacht heeft, dan krijgt u waar de voor
hen. De ver ge lij king en die we uit ge werkt heb ben be vat ten ook in pu -
top ties die de voor spel ba re out put kun nen ve ran de ren. U heeft nut tig 
werk ver richt, ga daar mee door, misschien dat ze dat alsnog er -
kennen.’

‘Daar ben ik dan be nieuwd naar. U heeft me echt bang ge maakt.
Dat ik dat zelf niet zag.’

‘U bent wat na ïef en mak ke lijk te be ïnvloeden. U heeft zich in
slaap la ten wie gen door de egards waar mee u be han deld wordt. Maar
dat was ing ecal cu leerd, ze ken den uw zwak tes. Uw rode hoed was wat 
dat be treft te ke nend, dat is een ego-sym bool, daar hoef je geen
psycho loog voor te zijn.’

Ik moest even te rug kop pe len. Dit be te ken de dat de tra nen van
Ali ce mis schien een heel an de re be te ke nis had den ge had. Was zij ook
be kend met de waar schijn lij ke uit komst van de ver ge lij king? Tot mijn 
ei gen ver won de ring bleef ik cool on der de be drei ging. Zo ver is het
nog niet. Zo ver zal ik het ook niet laten komen.
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‘Het plaat je is dui de lijk. Wat moet ik doen om mijn po si tie te ver -
be te ren en mijn le ven te red den?’

‘Wacht even af, er is een in for me le werk groep op ge zet die be zig is
een nieuw pa ra dig ma voor het fi nan ci ële sys teem te ont wik ke len. Die 
staat dich ter bij wat jij laat ho ren en ik maak daar deel van uit.’

We be stel den nog een es pres so om de lunch af te slui ten. Mijn
ong erust heid over de op mer king en van Oblin sky leek aan de op per -
vlak te te zit ten. Op een die pe re laag had ik wel ver trou wen dat het er -
gens op uit zou draai en dat niet ong un stig voor me was. Ik zag het wat
po si tie ver dan Oblin sky, wat meer hoop op een goed uikomst. 

‘Uw groep is ook een pa ra dig ma aan het ont wik ke len. Hoe kan dat 
mij red den?’ vroeg ik op neu tra le toon.

‘Er zijn twee scenario’s die voor u goed uit pak ken. Het eer ste be -
staat er uit dat het sys teem alle in te res se in u ver liest doord at zich el -
ders iets be lang rij kers voord oet, het twee de is dat u in der daad iets als
een nieuw stel sel van waar den en nor men pro du ceert waar het be -
staan de sys teem zich nog in kan vinden.’

‘Aan mij de keus?’ 
‘Niet he le maal.’
Nee, nee. Dat be te kent ei gen lijk; he le maal niet. Daar kwam mijn

ge voel van ei gen waar de te gen in op stand. De kof fie werd ge bracht.
Mijn gast vroeg om de re ke ning en betaalde.

‘Het eer ste sce na rio heeft ver re weg de voor keur van de ini ti a tief -
ne mers om dat daar mee enk ele men sen van ons in het sys teem kun -
nen in fil tre ren. Er is ech ter een probleem.’

‘Dat is er al tijd,’ brom de ik.
‘Er is nog geen ing ang.’
‘U be doelt dat ik die wel heb?’
‘Inderdaad. U bent spe ci fiek ge vraagd om voor stel len te doen.

Neem die taak maar aan, dan bent u voor lo pig vei lig en wij hel pen u.’

Hij stond op, deed zijn over jas aan en gaf me een hand.‘Dank u
voor dit ple zie ri ge ge sprek, ik hoop dat u er iets aan heeft.’

Ik sta mel de iets ins ge lijks en keek de man ver bijs terd na. Nog
meer raad sels. Het leek of ik in een mie ren nest ge dropt was waar een
oor log tus sen mis schien wel drie zwer men aan de gang was. Die alle
drie van mij, een bui ten staan der, een pa na cee ver wacht ten. Maar
voor wat precies?!

Het was een lange wan de ling, te rug naar het ho tel. Een zaam heid
be kroop me. Ik was een pion in een schaak spel, in prin ci pe in staat
een ko ning in te wor den en te ge lijk mak ke lijk op te of fe ren. En wat
Ali ce be treft, mis schien ook nog een rol in haar schaakspel.

110



De vraag die nu op ta fel lag was: Waar uit moest een pa ra dig ma be -
staan?

De ver keer de vraag, want dat ging veel te ver. Het gaat hier om een
pa ra dig ma ver schui ving. Het be staan de mo del van the o rie ën en
ziens wij zen be gint zo veel fric tie met de waar ge no men wer ke lijk heid
te ver to nen dat een aan pas sing vereist is. 

De vraag is dan: Wie – bin nen het sys teem – ziet dat die nood zaak
dwing end is en waar om is die dwing end? Want de roep om een pa ra -
dig ma ver schui ving roept on mid del lijk kracht i ge weer stand op. Te -
veel be lang heb ben den krij gen angst dat ve ran de ring en hun pri vi le -
ges, hun po si tie, aan zien en ver mo gen aan tas ten. Ik ben een stok om
een hond te slaan, een soort blik sem af lei der. Als ze kwaad wor den en
me om zeep hel pen, keert de rust weer. De wer ke lij ke aanstichters
blijven buiten schot. 

Ik was ook bang, wat hing me bo ven het hoofd? Och Die de ric, wat
ben je een kind. Moet ik nou bij elke stap om me heen loe ren of ze me
niet on der een auto of een trein du wen? Die lui tjes bo ven in dat ho tel
en die club van de man van mid dag wa ren al niet veel be ter. Hoe dan
ook, ik zou de klos, de lul kun nen zijn als ik het niet han dig aanpakte.

Bal orig schop te ik een blik je voor me uit. Ge woon maar naar huis
gaan?

Voor de ze ker heid bel de ik van uit een lunch room het ho tel of er
be rich ten voor me wa ren. Op deze wan de ling en liet ik de nieu we
iPho ne en zelfs mijn ei gen in het ho tel ach ter. Er zat GPS op, daar mee
was ik op een me ter nauw keu rig te volgen.

Geen be rich ten. Mooi, dan was het aan mij hoe de rest van de mid -
dag en de avond er uit zou zien. Hoe was deze si tu a tie ei gen lijk ont -
staan? Pull en push fac to ren. Het uit zicht op een avon tuur lij ke op -
dracht, waar voor ik was ge se lec teerd, leek zo on weer staan baar. Roem 
en eer. En geld. Te ge lijk was me de te rug weg af ge sne den. Mijn laat ste
ar ti kel was niet ge plaatst. Als ik deze op dracht ge wei gerd had zou ik
mijn bie zen heb ben kun nen pak ken. Dat was al le maal zon ne klaar,
toen in het kantoor van MacUigh.

Te ge lijk moest ik mijn voor stel ling van het ‘Systeem’ wat nu an ce -
ren. Dat was al les be hal ve mo no li thisch, het was zo groot dat er tal lo -
ze stro ming en, te gen stro ming en, we ten den en on we ten den hun ei -
gen mo tie ven had den en hun ei gen doe len na streef den. Zo lang het
maar geld en macht opleverde.

Het leek me toch maar be ter om naar het ho tel te rug te ke ren, daar
wat te eten en te gaan schrij ven. Het ver lang en naar Ali ce bleef op de
ach ter grond zeu ren. En in tus sen was er gens in deze stad een cong res
aan de gang waar ik geen toe gang toe had. Ik be gon te be grij pen dat

111



het waar schijn lijk plaats vond in het pro mi nen te ge bouw van de BIS,
waar al leen ge no dig den langs de se cu ri ty kwa men. De macht van die
in stel ling was te me ten aan de hand van hun be las ting vrij dom, di plo -
ma tie ke on schend baar heid en ei gen po li tie macht. Diplo ma tie ke ba -
ga ge werd niet on der zocht door de dou a ne. Een per fect ka naal om
ong ezien enor me hoeveelheden contanten, goud en diamanten over
te brengen. 
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OP HET SCHERPST VAN DE SNE DE

De vol gen de och tend werd me bij het ont bijt een uit no di ging
over han digd voor een werk lunch in een ho tel waar van het brief -
hoofd bo ven aan stond. Het ge zel schap be stond uit drie he ren en mij -
zelf. Hun na men ston den ook op de lijst van de ope nings ce re mo nie,
maar ze zei den me niets. Het be ves tig de mijn balorigheid.

Alleen als ze me no dig had den werd ik op ge trom meld, er gens bui -
ten het cen trum van de macht. Van de rest mocht ik niets we ten. Ik
had nog steeds geen idee wat het cong res in hield. Geen pro gram ma,
geen adres, geen se cre ta ri aat waar ik iets zou kun nen vra gen. De web -
si te van de BIS ver meld de ner gens dat er een cong res aan de gang was.

Alleen uit no di ging en op brief jes.
Voor de spie gel over viel me twij fel: had het voord eel om for meel

in kos tuum ver schij nen, of lie ver toch in mijn ei gen kleren?
Ik bel de voor room ser vi ce, in tus sen was de voor raad over hem den 

en on der goed aar dig aan het slink en. Mijn kos tuum kon ook een op -
knap beurt gebruiken.

Tot mijn ple zier was het de mooie vrouw die aank lop te. Ik liet haar 
bin nen en leg de uit wat ik wil de en of het ho tel er voor kon zor gen.

‘Heeft u uw kos tuum dan niet no dig van daag? Ik meen dat ik u een 
brief heb over han digd met een uit no di ging.’

De hint kon niet dui de lij ker zijn.
‘Ik wil de in for meel gaan. Het is al leen maar een lunch met drie an -

de ren.’
‘Weet u ze ker dat u daar goed aan doet?’
‘Het is een sta te ment.’ 
Ze twij fel de, over een aang ebo den stoel schud de ze haar hoofd en

trok me mee de gang op.
‘Hierheen,’ fluis ter de ze en open de een lege ka mer. 
‘Uw ka mer be vat mi cro foons en camera’s.’ Ze ging in een leun stoel

zit ten en wreef met een ver moeid ge baar haar ogen.
Ik schoof de an de re fau teuil er naast en ging ook zit ten. In de con -

ster na tie pak te ik haar hand. ‘Luister, ik denk dat ik weet... Ik ben
bang, weet je.’

Ze leg de haar an de re hand erop. ‘Ik weet het. We ma ken ons zor -
gen.’

We? Wat was er nu weer aan de hand, uit wel ke hoek kwam hier nu
weer ie mand in beeld die me wil de hel pen. Leg de ik mijn lot zo maar
in de han den van an de ren, die ik niet eens ken de? Eerst dat mal lo ti ge
om ge keer de in ter view, dat me ove ri gens vele in zich ten had ver schaft. 
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De meest waar schijn lij ke out put van hun ver ge lij king en was mijn
dood. Ik wil de niet dood, er was nog zoveel leven te leven. 

Was ik nu te goed van ver trou wen? En nu... al leen om dat ze zo
aan trek ke lijk was? Moe der lijk zelfs? Tra nen drong en ach ter mijn
ogen. In een op wel ling kus te ik haar han den. ‘Daarom ben ik blij dat
jij in mijn buurt bent,’ zei ik hees. ‘Ik voel me op dit mo ment verd om -
de al leen, ik voel me bedreigd.’

‘Dat ben je ook,’ zei ze kalm. ‘Op dit mo ment word je in ge sprek -
ken ach ter de scher men af ge maakt. Echter, niet ie der een is van jouw
waar de loos heid over tuigd. Je hebt nog een kans.’

‘Kans?’
‘Luister, mijn ad vies is om je niet an ders voor te doen dan voor -

heen en ge woon in je kos tuum te ver schij nen. Wel licht dat ze aan ne -
men dat je je van geen kwaad be wust bent.’

Ik keek haar met hon den ogen aan, al leen mijn mond deed an ders:
‘Waarom zou ik jou kun nen ver trou wen?’

Ze klop te op de plaats waar mijn hart zit en keek me aan dach tig
aan. Het maak te me week. Ter stond drup ten de tra nen ong ewild van
mijn neus.

‘Hierop heb ben we ge wacht, Die de ric. Op je over ga ve.’
‘Overgave?’ Ik haal de mijn neus op, ze gaf me een pa pie ren zak -

doek je om hem te snui ten.
‘Je was zo ge slo ten als een pot. Te recht, je werd voor de leeu wen

ge wor pen. Alleen kon den wij je ook niet be rei ken.’
‘Wij?’
‘Een klein ge zel schap dat je be ge leidt. In sa men spraak met de Ba -

sel Kring. Ik ben de li ai son.’
‘Hoe mag ik je noe men?’
‘Sylvia.’ Ze glim lach te.

Ze glim lach te lief naar me. ‘Ik ben al tijd in je buurt, Die de ric. Ik
slaap op jouw verd ie ping in een per so neels ka mer.’

Ik zucht te. ‘Dank je. Het was eerst zo op win dend en ver lei de lijk,
deze hele trip, weet je. Ik voel de me uit ver ko ren, de be lang rijk ste per -
soon. Toen die tocht naar dat ho tel... was je daar ook?’

‘Nee, ik heb hier ge woon mijn werk te doen als ka mer meis je.’
Haar moe der lijk heid maak te iets in me los, ie mand die be reid was

zo’n rol te spe len, al leen om me te be scher men. Ze leek me een warm
type, maar ook met iets ge vaar lijks, en dat had ook een an der ef fect.
Iets sek su eels, wat was dat nou weer, ze zag en deed ook sen su eel,
maar weer an ders dan Ali ce, meer van zelf spre kend, bijna
therapeutisch.
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‘Ik wil even te gen je aan lig gen,’ fluis ter de ik, ‘en dat je me vast -
houdt. Ik ben bang en ik...’

‘Kom maar,’ zei ze. 
Ze trok me mee naar het bed. ‘Even,’ fluis ter de ze en trok de sprei

over ons heen. We zonk en weg in een om hel zing. Haar war me lijf te -
gen me aan, haar han den om mijn ge zicht brach ten mijn ang stig
klop pen de hart tot bedaren.

‘Wanneer ben je vrij?’ vroeg ik toen ze zich van me los maak te. Ze
be greep me, en ging er in mee, bij na van zelf spre kend.

‘Ik kom je van avond ha len,’ fluis ter de ze. ‘Tussen ne gen en tien
uur.’

We ston den op en trok ken sa men het bed recht. Ze pak te me bij
mijn ar men. ‘Denk erom, Die de ric, van daag is de laat ste kans om
door het Sys teem ge ac cep teerd te wor den. Trek je kos tuum aan, wat
ik je bidden mag.’

In de gang ging ze een an de re kant op. Ver beeld de ik het me of liet
ze haar ach ter ste ex tra wie be len?

Indach tig haar ad vies stap te ik niet veel la ter in kos tuum uit een
taxi bij het ho tel van de uit no di ging. Bij het to nen van de uit no di ging
bracht een be dien de mij naar een in tiem zaal tje, waar drie he ren aan
een wit ge dek te ta fel za ten en een even eer bie dwaar di ge kel ner naast
een buf fet met allerlei lekkers stond.

We schud den han den en zwe gen ter wijl de kel ner ons een voor ge -
recht voor scho tel de en ons van wijn voorzag.

Drie paar ogen ke ken me min zaam aan toen we ge proost had den.
‘Mijnheer Blink, voor de goe de orde,’ be gon een heer die ik als de

num mer 1 van het ge zel schap be schouw de, ‘wij zijn al len bank iers en
geen we ten schap pers. Wat moe ten wij on der een pa ra dig ma
verstaan?’

‘Een pa ra dig ma is, vol gens Tho mas Kuhn, een stel sel van ziens -
wij zen, een we reld beeld. Dat ve ran dert ook wel. In de we ten schap
ken nen we pa ra dig ma ver schui ving en, zo als van de Aris to te li aan se
en re li gieu ze scho las tie ke dogma’s naar de New to ni aan se we ten -
schaps leer in de zes tien de en ze ven tien de eeuw. In de twin tig ste eeuw 
werd die weer ver vang en, of uit ge breid, door de the o rie ën van Max
Planck, Einstein, Niels Bohr en anderen.’

Ik keek de drie he ren ernstig aan, ze ke ken wel wil lend te rug.
‘Ik heb be gre pen dat er in de fi nan ci ële we reld be hoef te is aan een

aan pas sing van de vi ge ren de ziens wij zen. Voor zo ver de hui di ge si tu -
a tie te door gron den is, hoe ven de aan pas sing en niet zo ra di caal te zijn 
als veel mensen vrezen.’
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De he ren ke ken nog steeds wel wil lend, maar zei den niets. Mis -
schien dat met deze uit leg iets van hun stroef heid ‘gesmeerd’ kon
wor den.

‘Constructies en af spra ken be tref fen de de han del in geld en de
koers ont wik ke ling van va lu ta be hoe ven geen aan pas sing en, an ders
dan die door de be trok ke nen zelf wor den afgesproken.’

Wel wil len de ge zich ten. Een be gin nen de soe pel heid.
‘Er zijn ech ter nieu we spe lers in het veld. Aan trek ke lijk, on be -

trouw baar en ong rijp baar: cryp to-cur ren cies ge ba seerd op block -
chains. Sys te men van col lec tief be heer de di gi ta le dos siers van alle
transacties...’

‘Bitcoin?’
‘De groot ste. Er zijn er tien tal len. Het zijn va lu ta die lou ter vir tu eel 

be staan. Geen goud stan daard, geen cen tra le bank, geen eco no misch
draag vlak: slechts een in cor rup ta ble da ta sys teem ter ver vang ing van
tra di ti o ne le “ver trouw” systemen en onderpanden.’

‘Wat moe ten wij daar mee?’
‘Dat is pre cies de vraag. Wat doen bank en er mee. Gaan ze mee of

gaan ze te gen?’
Een van de he ren schud de zijn hoofd. ‘Wij we ten het niet, mijn -

heer Blink. Voor als nog ne ge ren we het. De on be trouw baar heid is in
onze ogen zo groot dat deel ne ming het ver trou wen zal aan tas ten dat
be heer ders van ver mo gens nu in bank en heb ben. Ik doel op be drij -
ven met gro te deposito’s, pen si oen fond sen, particulier ver -
mogenden.’

‘Negeren kan een ge vaar lij ke hou ding zijn.’
‘Dat we ten wij, mijn heer Blink,’ meng de een an der zich in het ge -

sprek. ‘Noodgedwongen. Het pro bleem is ei gen lijk nog al bi zar: de
men sen die bij ons het veld zou den kun nen on der zoe ken, zijn privé
zo be trok ken ge raakt dat we die lie ver geen op dracht ge ven voor een
ob jec tie ve beschouwing.’

‘Nee, dat kan ik be grij pen. Er is ech ter een trend naar re gu le ring.
Over he den wil len mee spe len, en ex pe ri men te ren zelf ook al wat, de
block chain aan pak pas sen ze al vrij breed toe, als be heer ders van pu -
blie ke da ta ba ses zien ze die trend wel. Ze zijn ook bang voor clubs als
Fa ce book, dat met Li bra een ei gen cryp to cur ren cy wil gaan ont -
wikkelen.

Onder tus sen zijn de meer pro fes si o ne le cryp to han dels beur zen
be zig zich te pro fi le ren als ge le gi ti meer de di gi tal as set ex change pro vi -
ders.’

‘Daar zijn we van op de hoog te, mijn heer Blink. We heb ben ech ter
het ver moe den dat de bulk van de han del zich dan ge woon ver plaatst
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naar nieu we cryp to mark ten, die bui ten elke re gu le ring en toe zicht
blijven.’

‘Laten we dit even rus ten,’ be toog de num mer 1. ‘U zei dat aan pas -
sing en van de vi ge ren de ziens wij zen niet zo ra di caal hoe ven te zijn als 
ve len vre zen. Kun u dat expliciteren?’

‘Waar draait het om bij bank ie ren? Ui tein de lijk is het een kwes tie
van ver trou wen en daar heb ben de be staan de bank en nog steeds een
voor sprong. Be drij ven als Apple pro be ren de geld-dienst ver le ning
naar zich toe te trek ken, en ook Goog le en Ama zon wil len hun cus to -
mer-base daar voor ge brui ken, maar die wor den niet he le maal ver -
trouwd. De bank en zou den moe ten pro be ren, hun klan ten weer te -
rug te win nen door hun des kun dig heid en tools be schik baar te ma -
ken voor wie een re ke ning heeft of wat be legt. Niet als mid del om hun 
ge ge vens te gaan ge brui ken, maar als dienst ver le ning. Dus ano niem,
de klant kan via apps zelf z’n por te feuil le ana ly se ren en al ter na tie ven
uit wer ken, en daar bij ook risico’s en ver mo gens be stand de len mee ne -
men, waar de bank he le maal niks van weet, zo als te ver wach ten er fe -
nis sen, kunst ver za me ling en, ver bor gen re ser ves, goud of geld in een
ouwe sok, maar ook pro ble men in re la ties, ge zond heid, be las ting -
schul den, al le maal bui ten zicht van de bank blij vend, maar re le vant
voor die klant. En met sug ges ties voor bv. ver ze ke ring en, in ves te ring -
en, fi nan cie ring en hy po the ken, maar met de vrij heid voor de con su -
ment om daar wat mee te doen, zon der dat het in een of andere file
bleef steken. De dienstverlening als basis voor vertrouwen gebruiken, 
en het initiatief bij de klant laten.’

De he ren schrok ken even, sug ge reer de ik nou dat de klant weer
ko ning werd? Dat zou wer ke lijk een ver schui ving be te ke nen, de ve -
rant woor de lijk heid voor het be heer van ie mands ver mo gen weer bij
de ge ne leg gen die er ui tein de lijk het meest bij be trok ken was. Een
nieuw soort bank ie ren of ei gen lijk een heel oud, dienst ver le nend en
niet al leen af ro mend. Maar ze za gen ook dat hier mee een te gen wicht
ge bo den kon wor den aan clubs als Fa ce book en Apple, die te be ge rig
op hun klan ten jaag den. Voor zich tig zag ik hun perspectief wat
draaien, een van hen merkte op:

‘Dat is nog al wat, maar pas tin de trend om bank en weer op te split -
sen in con su men ten- en han dels-bank en die voor al be drijfs dienst -
ver le ning en con sul tan cy aan bie den, ook voor de rij ke klan ten en
instituties.’ 

Ik zag m’n kans: ‘Misschien helpt het als ik een on der scheid aan -
breng tus sen com mer cieel geld en so ci aal geld. Met dat laat ste be doel
ik in ves te ring en in col lec tie ve voor zie ning en als ge zond heid, huis -
ves ting, on der wijs, wa ter, ri o le ring, ver voer. Pen si oe nen. Als daar het 
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stre ven naar ef fi ci ëntie niet ge dic teerd wordt door winst maxi ma li sa -
tie, is er al een angel uit het vlees gehaald.’

‘Er valt te denk en aan klein scha li ger pu bliek/pri va te sa men wer -
kings bank en om in ves te ring en in maat schap pe lij ke en col lec tie ve in -
fra struc tuur te be he ren, met een ren de ments ho ri zon van min stens
twin tig jaar. Juist ge zien de in ves te ring en die no dig zijn van we ge het
kli maat, er moet heel wat ge beu ren. En dat is niet nieuw, in de bos -
bouw re kent men met de cen nia, als je olijf bo men plant doe je dat om
je kin de ren ink omen te ver schaf fen, ou ders in ves te ren in de toe -
komst van hun kin de ren door dure scho len te kie zen. Je be gint met
pen si oen plan nen tien tal len ja ren voord at je er van gaat pro fi te ren.
Waar om dat niet onderbrengen bij een nieuw soort bank instellingen, 
social banking?’

‘Dat is een in te res san te ge dach te,’ zei een heer schap be min ne lijk. 
‘Niet nieuw,’ merk te een an der op. ‘Desalniettemin een ziens wij ze

die in een nieuw pa ra dig ma zou kun nen pas sen.’
‘Vooral het con cept van de ver leng de ren de ments ho ri zon spreekt

me aan. Het ren de ment van goed ba sis-on der wijs is bij voor beeld pas
merk baar als er een nieu we, ade quaat op ge lei de ge ne ra tie aantreedt.’

Opge lucht van we ge de po si tie ve re ac ties kon ik mij een mo ment
be pa len tot de twee de gang van de maaltijd.

‘Dus u meent dat apar te in stel ling en voor com mer cieel en so ci aal
bank ie ren vol doen de eh, ont span ning zul len opleveren?’

‘Het gaat iets verd er, denk ik. Maat schap pe lijk ka pi taal vraagt an -
de re be heer tech nie ken, an de re in stel ling en van de bank iers, min der
bo nus denk en en al leen kij ken naar kwartaalresultaten.’ 

‘Rekent u hy po the cair kre diet ook tot maat schap pe lijk ka pi taal?’
Ah, de melk koetjes ko men op ta fel.
‘Een frac tie van de por te feuil les be treft hy po the ken aan ri si co -

groe pen. Die zou den mis schien be ter be heerd kun nen wor den door
iets van een so ci a le bank met een lang ere ho ri zon. Die kan de lange
ter mijn op ties van bij voor beeld de hy po theek vra gers en de pen si oen -
spaard ers met el kaar mat chen. Daar mee kan een toe kom sti ge cri sis
zoals die in 2008 voorkomen worden.’ 

‘Ik meen dat in uw thuis land een stel sel van ga ran ties en sub si dies
voor hui zen be zit door de over heid al be staat?’

‘Dat is cor rect. Dat sys teem heeft ook kwa lij ke kan ten en heeft
door over ma ti ge hy po thee kren te af trek voor een nieu we bub bel ge -
zorgd, maar het prin ci pe van een over heids ga ran tie voor hy po the ken 
kan een vou dig uit ge breid en aangepast worden.’
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‘Het vreem de is dat er ge spro ken wordt over een nieuw pa ra dig ma 
of een pa ra dig ma ver schui ving, ter wijl nie mand goed weet wat het
hui di ge pa ra dig ma in houdt.’ Kij ken wat ze hier op te zeg gen heb ben.
In ie der ge val wordt er nu gepraat.

‘Interessant dat u dat ook al zegt. Ik heb de ver zuch ting va ker ge -
hoord.’ 

‘Heeft u daar ge dach ten over, die u met ons zou wil len de len?’ 
‘Zeker wel.’ Nu voor zich tig zijn, niet het ach ter ste van mijn tong

la ten zien.
‘Het zijn denk beel den waar ik nog nooit iets over heb ge pu bli -

ceerd. Als we de his to rie be kij ken zien we in Eu ro pa ge du ren de de
Ita li aan se re nais san ce, zeg maar van af de 12e en 13e eeuw, een toe ne -
men de or ga ni sa tie graad van het geld we zen. Van uit han dels hui zen
ont staan wat ik bank en avant la let tre zou wil len noe men. In han dels -
ste den als Ve ne tië, Ge nua en de Han zes te den in het noor den, dus niet 
al leen in fe o da le machts cen tra als Rome en Flo ren ce. Deze geld cir cu -
la tie pro beert zich ge heel on af hank elijk van fe o da le machts ver hou -
ding en te ma ken. In die pe ri o de wordt ook het mo der ne boek hou den 
en ac coun tan cy, ook als toverformule tegen on eigen lijke
belastingheffing, ontwikkeld.’

‘Wilt u zeg gen dat in die tijd het hui di ge pa ra dig ma tot stand
kwam?’

‘Dat is mijn over tui ging, ja.’
‘U spreekt dan over Eu ro pa?’
‘Inclusief Rus land, tot aan de tijd van Sta lin.’
‘En Chi na?’
‘Voor zo ver mijn ken nis reikt heb ik toch de in druk dat in Chi na

de fe o da le machts struc tuur de geld om loop onon der bro ken in han -
den heeft ge had, tot op heden.’

‘Dat is ook mijn ziens wij ze,’ kwam van een van de he ren. ‘De Com -
mu nis ti sche Par tij is in we zen in plaats ge ko men van de Kei zer lij ke
or ga ni sa tie.’

‘Als ik het goed be grijp stelt u dat al leen in Eu ro pa en de VS de
geld om loop in par ti cu lie re han den is ge ble ven?’

‘Precies.’ Dat had ik nog niet ge zegd! Hij is te snel. Voor deel mee
doen.

Op dat mo ment kwam de kel ner de der de gang uit ser ve ren. Een
an der kwam met een nieu we fles wijn en open de die om onze twee de
set gla zen te vul len. Mijn eer ste glas stond er ook nog bij na on aang -
eroerd.

Er werd aan dach tig ge ge ten, ten min ste, zo kwam het me voor. 
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‘Wanneer is, vol gens u, het stel sel van han dels wij zen dat nu ge han -
teerd wordt, tot was dom ge ko men?’

Opmer ke lijk dat er tel kens de goe de voor zet werd ge ge ven om
mijn ge dach ten verd er uit te spin nen. Of is dat de val kuil? Kun nen
deze man nen mijn ge dach ten le zen? Wordt het ge sprek een kant op
ge ma ni pu leerd die zij willen? 

‘Publiekelijk is daar niet veel over be kend, ben ik bang. Ik vraag
me zelfs af of er veel in si ders zijn die daar een ex pli ciet beeld van heb -
ben.’

‘U kunt er wel iets over zeg gen?’
‘Ik denk dat ik niets te veel zeg als ik stel dat er bij de gro te bank iers

door alle tij den heen geen mis ver stan den over be ston den dat zij de
hele geld om loop wen sten te be heer sen. Van uit dat stre ven zijn van af
de 19e eeuw de cen tra le na ti o na le bank en als pri va te or ga ni sa ties op -
ge richt, toen alle na ties een ei gen, na ti o na le munt wil den. Door de
over heid erin te be trek ken kon den ui tein de lijk het uit ge ven van pa -
pie ren va lu ta, koer sen, ren tes tan den, de goud stan daard, in fla tie, de -
va lu a tie en het ver krap pen of ver rui men van de geld om loop ge heel
van uit de bank we reld ge stuurd wor den. Waar dat niet ge beur de sloeg
ong ebrei del de in fla tie toe, als een soort af straf fing. Dat heeft zijn be -
slag ge kre gen na de di gi ta li se ring van de eco ni me en het ont staan van
een glo ba le markt, waard oor die cen tra le bank en en hun in sti tu ties
als een we reld om span nend su per or ga nis me gingen fungeren. Met de 
Amerikaanse FED en de BIS hier in Basel als sturende en
coördinerende centra.’

‘Waarom is er vol gens u in deze tijd een be hoef te aan een pa ra dig -
ma ver nieu wing?’

‘De ver ove ring is ge slaagd. Na de ex pan sie is con so li da tie ver eist.
Met name ten aan zien van het be heer van col lec tie ve voor zie ning en
als huis ves ting, ge zond heid, voed sel, open baar trans port, te le com -
mu ni ca tie, wa ter, on der wijs, sport. Dat zijn ac ti vi tei ten die niet in het
oude pa ra dig ma pas sen. Ver der is de com pe ti tie on der gronds ge -
gaan. De cen tra le bank en van Rus land en Chi na zijn on derd eel van
het sys teem en ver te gen woor digd in de or ga nen van de BIS en IMF,
maar ze heb ben een ver bor gen agen da. Er is een stel li ge in druk on der
ach ter docht i  ge jour na lis ten dat zij  de hegemonie van de
Amerikaans/Europese banken niet blijvend zullen erkennen.’

‘Wat be doelt u daar mee?’
‘Hun goud aank open wij zen daar op.’
‘Het is vrij nor maal dat gro te han dels over schot ten wor den weg ge -

zet in de vorm van goud en bonds.’
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Ik knik te. Daar wist ik geen weer woord op. De he ren ke ken el kaar
aan. De ta fel werd af ge ruimd en er wer den des serts en kof fie van af
een trol ley uit ge ser veerd. Ik had ook uit mijn twee de glas maar een
paar slok jes kun nen ne men. Het was voor tref fe lij ke wijn en ik zag
node mijn half vol le glas afgeruimd worden.

Ie mand kwam toch nog met een vraag. ‘Wat denkt u van een ba sis -
ink omen voor ie der een?’ 

Ha, dat speelt dus wel, Breg man maak te goe de sier met een oud
idee, maar het idee ram melt be hoor lijk. 

‘Op zich is het op scho nen van al die uit ke rings- en bij stands re ge -
ling en wel een goed idee, dat zou een hoop bu reau cra tie be spa ren, ze -
ker in lan den waar dat een soort spag het ti is ge wor den. Daar om denk
ik dat zo iets in voe ren voor 60-ja ri gen en ou der mis schien wel zou
wer ken. Maar een al ge meen ba sis-ink omen, en dat zou op z’n best
een ma ger over le vings rant soen be te ke nen, is zeer ge vaar lijk. Want
denkt u dat ie mand met zo’n ink omen, mis schien nog wat aang evuld
met wat ar beids ink om sten, niet wil blij ven mee doen met wat we nu
een nor maal be staan vin den, wo nen in de gro te stad, mee doen in het
so ci a le le ven, in ie der ge val een kans ma ken om de kin de ren te la ten
stu de ren? Na tuur lijk niet, er komt een nieu we split sing, de ge nen die
vrij wil lig of nood ge dwong en niet veel meer heb ben dan dat ba -
sis-ink omen, moe ten weg van de room pot ten, weg uit de ste den, weg
uit wat dan eli tai re en cla ves wor den. Weg ge stopt, ver ban nen naar het
plat te land, af ge sne den van deel na me aan wel ke droom dan ook. We
gaan mas sa le getto’s schep pen, nog veel er ger dan nu en wat gaat er
dan op ter mijn ge beu ren? Men koopt een bi vak muts, zet een helm op
en gaat in op stand ko men, want nie mand wil ui tein de lijk als twee de -
rangs bur ger be han deld wor den. Het ba sis-ink omen is een ge vaar lij ke 
il lu sie, juist om dat in voe ring op klei ne schaal als ex pe ri ment dit gro te 
ge vaar niet in beeld brengt. Men sen als Rut ger Breg man zijn uto pis -
ten, ide a lis ten, die met ge leen de wonderolie-suggesties hun eigen
elitaire positie feitelijk verstevigen. Onrealistisch, gevaarlijk, een
geest uit de fles die niets te bieden heeft.’

Zo, dat kwam er even fors uit, die Breg man met z’n fi lo so fi sche no -
tie over wat men sen mo ti veert moest maar eens een tijd je in Chi na of
zo gaan wo nen. Er kwam ook geen com men taar op wat ik zei. Het
event liep een beet je op z’n eind, deze vi sex pe di tie en on der vra ging
van Blink ie, want daar kwam het wel op neer.

‘U heeft ons een aan spre kend in zicht in de ma te rie ge ge ven, mijn -
heer Blink,’ zei de man die ik als de lei den de fi guur in dit ge zel schap
be schouw de. Intus sen werd er kof fie op ge diend, te ken dat niet al leen
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de maal tijd was af ge lo pen, ook mijn test. Want zo kwam het bij mij
over. De kof fie werd ontspannen gedronken.

‘Mag ik u har te lijk dank en? Ik ben be nieuwd naar uw schrif te lij ke
neer slag van onze be spre king en.’

We na men af scheid. De drie he ren zou den nog wel even wil len
blij ven na pra ten.

Ik liep een beet je verd waasd in de rich ting van het sta ti on en be -
sloot de bus te ne men naar het ho tel. 

Op mijn ka mer bel de ik om Syl via. Ik kon me zelf rui ken, zo had ik
ge zweet. Toen ze aank lop te wil de ik net uit de douche stap pen. ‘Kun
je het kos tuum la ten was sen en strij ken en stomen?’

Ze sloot de deur af en ging op het bed zit ten, blijk baar nau we lijks
on der de in druk van een naak te man. Ze rook even aan het kos tuum.
‘Hoe ging het?’

‘Ik denk wel goed. Wacht even.’
Ik sloeg een bad la ken om mijn heu pen en droog de mijn haar on -

der het lo pen. Ik had een strak lijf van het fiet sen en liet het met een
bij na per vers ge noe gen aan haar zien.

Ze stond bij de wa ter ko ker en draai de zich om. ‘Ik zet even thee.
Kleed je aan..’ Bij na on merk baar wees ze met haar ogen naar de deur.

Even la ter schoof ik in de ka mer te gen over de mij ne aan een ta fel -
tje bij het raam. Ik deed ver slag van het ge sprek en wat ik aan on uit ge -
spro ken res pons meen de te heb ben opgevangen.

Ze schonk twee kopjes vol, keek me vol in het ge zicht en knik te
lang zaam. ‘Ik denk dat je uit stel van exe cu tie hebt, maar er zijn ook
lie den die je een ste vi ge waar schu wing wil len ge ven. Je rap por ta ge
naar je krant valt niet over al even goed, dus wees erg voorzichtig.’

Deze Syl via was goed ge ïnformeerd, maak te een ef fi ci ënte in druk,
er was een bij na mi li tai re uit stra ling, zou ze voor een ge hei me dienst
wer ken of ge werkt heb ben. De buz zer aan haar gor del zoem de. Ze
stond op en aai de me over mijn haar. ‘Oproep van een an de re gast. Ik
zorg voor je kle ren. Blijf van daag bin nen, eet hier. Ik kom je na mijn
dienst halen.’

Ze wil de geen risico’s lo pen, dat was dui de lijk. Er was zich dui de -
lijk een cri sis aan het op bou wen en zij fung eer de als m’n bo dy gu ard.

Ik ging naar mijn ka mer en voor mijn lap top zit ten. 
De in spi ra tie bleef ech ter weg; ge dach ten, flar den van ge sprek ken

en denk beel den zoem den door mijn hoofd. Het was een een za me
wake tot Syl via me zou ha len. Van alle eu fo rie was al leen wat ver waai -
en de as over.
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Te gen mid der nacht werd het me ang stig te moe de, ik wist dat er
iets mis was.

Ik sloop de gang op; de deur aan het eind was op slot. Naar be ne -
den, langs de trap om mijn ver ont rus ting met hard lo pen er uit te wer -
ken.

Bij de re cep tie meld de ik dat het ka mer meis je mijn kos tuum zou
la ten sto men, ze zou het deze avond te rug ge bracht heb ben, wis ten zij
mis schien waar ze was?

‘Weet u wie het was?’
‘Ze heet Syl via en ver blijft in het ho tel.’
‘Ik zal haar even bel len, mijn heer. Het is al laat, maar uw kos tuum

had u al lang te rug moe ten heb ben.’
‘Ze neemt niet op, mijn heer.’
‘Kunt u even met me mee gaan kij ken waar ze is? Of waar mijn

kos tuum is?’
De twee re cep ti o nis ten ke ken el kaar aan. ‘Mijn dienst loopt over

vijf mi nu ten af. Ik kan wel even met u mee gaan.’
Syl via was niet op haar ka mer. Al haar spul len ston den er nog, van

mijn kos tuum en an de re kle ren geen spoor. Zou ze ont mas kerd zijn
en ge kid napt? Of erger?

Ik be dank te de re cep ti o nist en ging te rug naar mijn ka mer, maar
voel de me er niet meer vei lig. Daar bij kon ik zon der kos tuum niet
func ti o ne ren. Zou dit het be gin van mijn Kalt stel lung zijn?

Om de nacht door te ko men sleep te ik twee fau teuils naar de hoek
ach ter de deur, zo dat ik kon zien wie er bin nenk wam. Als er ie mand
bin nenk wam. Een sche mer lamp zon der kap was als knup pel te ge -
brui ken. In mijn bed maak te ik van kus sens en een ex tra dek bed uit
de kast een dum my van een sla pen de fi guur. Het was mis schien een
beet je pa ra no ïde, maar het kwam voort uit pure angst voor mijn
hachje.

Het mag ne ti sche deur slot klik te. Daar zal je het heb ben! Adre na li -
ne raas de door me heen.

In het licht van de gang ver scheen Sylvia’s ge stal te, met mijn kos -
tuum. Achter docht hield me op mijn stoel ach ter de open staan de
deur. Ze hing de plas tic zak met het kos tuum bij na ge luid loos in de
hang kast en leg de de ing epak te over hem den op een plank. Ze stond
even naar de bult in het bed te kij ken. Ze zoog ge schrok ken haar
adem in. ‘Diederic!’ fluis ter de ze dring end en boog zich voor over om
de fi guur bij de schou der te schud den. ‘Oh!’ Ze zak te bij na in el kaar
toen ze merk te dat het een dum my was. ‘Gott sei Dank, du bist nicht
tot.’
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‘Ik zit hier.’ Ze schrok niet eens. Het vol gen de mo ment zat ze bij
me op schoot, haar ar men om me heen en haar kus sen over mijn hele
ge zicht.

Ze haal de diep adem. ‘Kom mee,’ fluis ter de ze in mijn oor, ‘weg uit
deze ka mer.’ Ze trok me bij de hand de gang op, sloot de deur, ren de
bij na naar de gang deur, open de die, schoof me erd oor, open de haar
ka mer deur en sloot die ach ter zich.

‘Oh, ik was zo ong erust,’ hijg de ze, ‘ik zal je zo ver tel len wat er ge -
beurd is, eerst wil ik je ar men om me heen.’

We lie ten ons op haar bed val len. Ik trok haar half over me heen en
moest toen nie zen van haar krie be len de haar.

‘Wat is er ge beurd?’ Mijn hart ging te keer.
‘Een he le boel. Ik was op weg naar de le ve ran cier sing ang met je

kos tuum en je kle ren om daar op de sto me rij te wach ten. Die heb ben
een 4-uurs ser vi ce, spe ci aal voor ho tels. Er kwam net op dat mo ment
ie mand op een scoo ter aan, die werd bin neng ela ten door de be drijfs -
lei der. Dat vond ik vreemd. Als het nu een vrouw was ge weest...’

‘Misschien is hij stie kem homo.’
Ze schud de haar hoofd. ‘Nee, dat zou ik ge we ten heb ben.’
‘Wat de den ze?’
‘Fluisteren. Op zich al verd acht. Het was trou wens niet zo zeer wat

ze de den wat mij alar meer de, het was in mijn func tie als jouw gu ar di -
an dat ik on raad be speur de.’

‘Een in bre ker? Of er ger?’ Ik wil de het niet we ten. Ik wil de niet tot
die lijst gaan ho ren van spoor loos verd we nen of on der verd ach te om -
stan dig he den om ge ko men journalisten.

‘Ik heb de twee man nen ge volgd, min of meer op de geur van
meng sme ring uit laat gas dat rond de be zoe ker hing. Tot aan de bo -
ven ste verd ie ping. Die staat leeg in ver band met ver nieu wing van de
be dra ding. Ik durf de niet verd er en ben langs de hoofd trap naar mijn
ei gen verd ie ping ge gaan. Daar nam ik de lift naar be ne den. De be -
drijfs lei der kwam even la ter via de dienst trap bin nen en ging in zijn
kantoortje zitten.’

‘Dat was hoe laat?’
‘Vlak na dat ik bij jou was ge weest. Rond half vier.’
‘Waar was je van avond? Dat heb je nog niet ver teld. Ik ben met de

nacht re cep ti o nist op je ka mer gaan kij ken, ik was vre se lijk bezorgd.’
‘Ik had met de re cep tie ge re geld dat de ka mer te gen over de jou we

leeg zou blij ven. Daar ben ik zo veel mo ge lijk ge weest om op je te pas -
sen. Ik moest ook mijn werk doen, dat was nog al lastig.’

‘Jij hebt echt mijn deur zit ten be wa ken toen ik bin nen was?’
‘Hmhm.’
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‘Je bent een eng el.’ Ik kus te haar. ‘Maar van avond was je er niet.’
‘Nee. Ik heb om een uur of acht met de por tier de bo ven ver die ping

door zocht. Er was nie mand. Ook de stank van uit laat gas sen was weg.
Ik heb het ri si co ge no men, ik moest hulp hebben.’

‘Kon je voe len dat er geen di rect ge vaar meer was?’
‘Ja, dat werkt al tijd heel nauw keu rig. Het is een gave, ik voel ge vaar 

aank omen, daar om doe ik dit ook. ’
‘Oef.’ Ik werd he le maal slap. 
‘Wat ge beurt er?’
‘Opluchting,’ fluis ter de ik. ‘Dat ik ie mand, dat ik jou kan ver trou -

wen, jou en je in tu ïtie.’
Ze keek blij.
‘Ga eens door. Je ging hulp ha len?’
‘Ik kon het niet meer al leen aan. Ik had mijn werk, ik moet ook sla -

pen. Het was me dui de lijk dat je in de ge va ren zo ne ver keer de. Ik wil je 
niet kwijt, weet je.’ 

‘Ik ben blij het van je te ho ren,’ fluis ter de ik met mijn lip pen op
haar wang.

‘Ik moest daar voor de stad uit. Zo dra mijn dienst was af ge lo pen
ben ik weg ge gaan.’

‘Heb je hulp ge von den?’
‘Ja en nee. Ik be doel, mijn con tact per soon was er en heeft enk ele

an de ren ge beld. We heb ben over legd wat we kon den doen om je te
be scher men. Dat is niet veel, het komt al le maal op mij neer. Ze zou -
den me bel len als ze iets aan voelden komen.’

‘Het zijn dus jij en ik.’
‘Niet he le maal, Die de ric. Er is een heel net werk ac tief rond het

cong res, die bij eenk omst van de kring was niet he le maal toe val lig qua 
ti ming. De voor be rei ding en lo pen al ja ren. Er is hier in Ba sel een on -
voor stel baar machts knoop punt, heel wes te lijk Zwit ser land ei gen lijk.
Ik denk dat onze kant, om het zo te zeg gen, hier al heel lang een
netwerk heeft.’

‘Als ik het goed be grijp...’ Ik ging over eind zit ten. ‘Ik ben wel ge re -
kru teerd door het net werk, maar ik werk in mijn een tje. Klopt dat?’

‘Ja. Te veel con tac ten met het net werk zou den je verd acht kun nen
ma ken voor de an de ren. Ver geet niet dat daar ook hoog be gaaf den
tus sen zitten.’

‘Dus het zijn jij en ik.’
‘Ja,’ grom de ze, ‘en nu is het uit met dat ge praat.’ Plot se ling was er

een sek su e le span ning in de lucht. Hier kwam een heel an de re Syl via
uit de kast dan ik uit haar di plo ma tie ke en voor zicht i ge rol in de bui -
ten we reld ken de. Blijk baar zat er ook nog een soort leeu win in haar,
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die vei lig heid en seks aan el kaar kop pel de. Niet eens erg per soon lijk,
maar op een dier lijk ni veau, een soort Bo no bo ge drag. Ik schrok een
beet je, dit was niet zo als ik van vrou wen ge wend was. Ei gen lijk was ik
al tijd wat be schaamd, seks was niet mijn for te, maar nu werd mijn
gêne niet geaccepteerd. 

Ze ging op haar knie ën zit ten en trok woest aan haar kle ren. ‘Uit
dat uni form,’ steun de ze. Het was nog een hele wor ste ling voord at ze
naakt op mijn blo te lijf zat. Ze had een fer me boe zem en dito ach ter -
eind, wat mijn mond en han den om stan dig maar mis schien ook wat
on han dig constateerden. 

‘Oh mein Gott, ik wil je in me,’ hijg de ze.
Met een kreun die uit mijn te nen leek te ko men voel de ik me door

haar op ge no men wor den. Be vlo gen door een vlaag van te der heid
om klem den we el kaar even en lie ten onze har ten tot be da ren ko men.

‘Diederic, Die de ric, wat doe je met me.’
Daar bij druk te ze mijn hand op haar hart.
‘Seks is een uit no di ging aan de ziel om bui ten te ko men spe len,’

hijg de ik. ‘Thomas Moore, in Ziels ver wan ten.’
Ze keek op eens ernstig.
‘Dat voel ik ook zo,’ fluis ter de ze. ‘Daarom is het zo... zo over wel di -

gend, zo to taal. Met hart en ziel.’
‘En er is het ge vaar wat ons al le bei be dreigt, waard oor we vre se lijk

be zorgd zijn voor el kaar.’
‘Zou het ook zo zijn dat we al leen el kaar kun nen ver trou wen?’
‘Ik weet het niet, het voelt in ie der ge val wel heel fijn.’
Ik trok de sprei over ons heen.

‘Wat vond je ei gen lijk zo aan trek ke lijk in me, toen je me voor het
eerst zag?’

‘Hmmm,’ neu rie de ze.
‘Echt, ik wil het we ten.’
‘Je roem was je voor uit ge gaan. OP e3en of an de re ma nier was je in

beeld ge ko men bij be paal de groe pen, ze volg den je al een tijd je, ook
de men sen van de Ba sel Kring. Ik ken de je daard oor al een beet je. Ik
vond je aan doen lijk, zo in je een tje wer kend, uit ge no digd door die
geld mag na ten, maar zon der dat je echt be greep waar om ze jou mos -
ten heb ben. En toen ik je zag, be sef te ik hoe kwets baar je was. Ik denk
dat het die meng eling van po wer, kwets baar heid en moed is waar om
ik op je viel.’ Ze richt te zich op. ‘Waarom viel je op mij? Dat had ik wel
gezien, hoor.’

‘Hm, om te be gin nen ben je mooi, op een rus ti ge ma nier. Daar
houd ik van. Je was he le maal je zelf en had alle aan dacht voor me. Dat
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was ik niet ge wend. Ik was een beet je bang voor vrou wen, denk ik.
Voor al na mijn schei ding. Bij jou... ja, ik noem het ziels ver want schap.
Er was als het ware een open ka naal tussen ons.’

Ze kus te me, lang en aan dach tig. 
‘Ben je hier spe ci aal voor mij gaan wer ken?’
‘Al ruim een maand ge le den. Dit cong res is lang van te vo ren be -

legd. Er kwa men in fei te maar drie ho tels in aan mer king waar een
waar ne mer zou kun nen lo ge ren en dit was het meest waar schijn lij ke.
Hier wor den va ker so li tai re gas ten van de bank we reld on -
dergebracht.’

‘Dus toen jul lie wis ten dat ik ge vraagd zou wor den, werd mij die
brief ge stuurd met de url...’

‘Je kunt vast wel ra den door wie. Nee, spreek zijn naam niet uit.’
‘Echt?’
Ze knik te, liet in tus sen haar hand over mijn borst dwa len. ‘Hoe

kom je zo at le tisch?’
‘Fietsen, hard lo pen, ma tig al co hol, goed eten.’
Ze ging op haar el le bo gen steu nen om me goed in de ogen te kun -

nen kij ken. Alle poe ze lig heid was uit haar blik verd we nen.
‘Er is van avond nog een ana ly se ge maakt van de sta tus. Daar om

was ik zo laat.’
‘En?’
‘Er heerst gro te verd eeld heid bij de bank iers, bij de be leg gers en bij 

de be leids ma kers. Een gro te, re la tief lui drucht i ge groep vindt het ge -
doe om een nieuw pa ra dig ma bullshit, er is een iet wat ti mi de mid -
deng roep die aar zelt en er is een zwij gen de fac tie die deze con fe ren tie
heeft georganiseerd.’

‘Met wie heb ik van mid dag ge spro ken?’
‘We wis ten niet van die be spre king. Als ik het zo hoor zijn het re -

pre sen tan ten van de zwij gen de top.’
‘Dat denk ik ook.’ Mijn vrees maak te lang zaam plaats voor op win -

ding dat ik met Syl via mid den in een bloed stol lend avon tuur zat. Ho -
pe lijk niet let ter lijk.

‘Hoe ver reikt jouw be gaafd heid?’
Ze glim lach te. ‘Dat is een heel in tie me vraag.’
Ik zucht te. ‘Het geeft me een steun in de rug dat ik men sen re de lijk

in kan schat ten. Zo weet ik dat jij me be schermt...’ Ik keek met plot se -
linge tra nen in mijn ogen naar haar op. Ze kus te ze weg. ‘Shsh.’ We
om hels den el kaar. Dit was een ver bond dat al les over steeg wat ik ken -
de.
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Ik had even ge sla pen. Zo veel in put, mijn lichaam en geest had den
ge woon het licht uit ge daan. Het was blijk baar een goed mo ment om
te rug in de we reld te ko men: Syl via open de haar ogen en keek me aan.

‘Wat is wijs heid?’ mom pel de ik.
‘‘Douchen, aank le den, kof fie en de trein van acht uur ze ven naar

Zürich ne men.’
‘Het is half ze ven. Zee ën van tijd,’ zei ik nuch ter en om hels de haar.

‘Waarom moes ten we deze trein heb ben?’ De boe mel reed schom -
me lend het sta ti on uit.

‘Eenvoudig. Onze con tact per soon werkt bij een bank in een
plaats je aan deze lijn en neemt al tijd deze trein. Hij heeft ons al ge -
zien.’

We stap ten in het plaats je uit en wan del den naar het cen trum. Er
was een wink el straat, waar de eer ste wink els be zig wa ren open te
gaan.

‘De bank gaat pas om half tien open, tot dan moe ten we de tijd zien 
door te ko men.’

‘Daar is een ho tel. Zou den we daar wat te eten kun nen krij gen? Ik
heb trek.’

Na wat ge smoes door Syl via kon den we plaats ne men in de eet zaal
en ons te goed doen aan een uit ge breid ont bijt.

Syl via ging met de ho tel te le foon de bank bel len voor een af spraak.
‘We kun nen met een te recht.’
Grin ni kend lie pen we ge armd het ho tel uit. . 
Bij de bank wer den we in de hal op ge haald door de oude heer die

de vo ri ge trein reis te gen over mij had ge ze ten! Mijn ver moe den was
bevestigd.

‘U heeft eer gis te ren pro fes sor Oblin sky ont moet, is het niet?’ viel
hij met de deur in huis. ‘Aardige man, ong eloof lijk be le zen.’

‘Bent u op de hoog te van de in houd van ons ge sprek?’
Hij lach te ver ont schuld i gend en spreid de zijn han den. ‘Ik ben

maar een trait d’union, mijn heer Blink.’
‘Bent u op de hoog te van mijn hache lij ke si tu a tie?’
‘Hachelijk?’ Hij keek naar Syl via, of die er meer over zou kun nen

ver tel len. Ik liet het aan haar over om ver slag te doen. Ik vul de het aan
met de twee scenario’s waar pro fes sor Oblin sky over had ge spro ken.

‘Hm. Wat ver wacht u van mij?’ 
‘Om mijn verd ere koers te be pa len,’ zei ik iet wat ge pi keerd over de

la co nie ke re ac tie van de man, ‘wil ik graag we ten waar de Loge staat.’
‘Het is geen Loge, mijn heer Blink.’
‘Geen Loge. Hoe noemt u het dan?’
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‘Het?’
‘Is het een ver bond? Een net werk?’ Ge duld, Die de ric!
‘U zou het een net werk kun nen noe men, wij noe men het wel de

Kring, de Ba sel Kring.’
‘Ik wil graag mijn ac ties co ördineren met even tu e le ac ties of pu bli -

ca ties aang aan de de be spro ken pa ra dig ma ver schui ving in de fi nan ci -
ële we reld, die van uit het pa ra nor ma le net werk – ik weet nu even
geen be te re om schrij ving – gaan plaats vin den of de po ten tie hebben
om plaats te vinden.’

‘Dat is een exac te om schrij ving,’ zei de man te vre den. ‘Uw wens is
ech ter niet een vou dig te re a li se ren. Van we ge het pu blie ke ka rak ter
van in ter net vindt de mees te com mu ni ca tie die er toe doet, plaats via
per soon lij ke contacten.’

‘Kunt u mij in con tact breng en met pro fes sor Oblin sky of met ie -
mand die zich ook be zig houdt met een pa ra dig ma ver schui ving?’

‘Dat is mo ge lijk, maar dan zult u naar We nen moe ten rei zen. Daar
is van daag een sym po si um be gon nen waar de men sen die u zoekt
spre ker of be zoe ker zijn. Kunt u enk ele da gen in Ba sel gemist
worden?’

‘Dat weet ik niet.’
‘Mag ik even naar ons ho tel bel len of er een be richt voor Die de ric

ligt?’ vroeg Syl via. Na eni ge con ver sa tie in het Schweit zer deutsch
keek ze me aan en knik te. ‘Er stond spoed op. La ten we maar
teruggaan.’

‘U kunt de trein van tien uur drie ëndertig nog ha len als u nu ver -
trekt,’ zei onze gast heer.
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AFSCHEID VAN BA SEL

De post bleek een uit no di ging voor een de jeu ner, dit keer in een
lan de lijk ge le gen ho tel. Be nieuwd wie er nu met mij wil len pra ten. Er
ston den drie na men bij die me niet veel zei den, al her ken de ik ze. Het
wa ren alle drie func ti o na ris sen van de BIS. Dit spook cong res werd
steeds vreem der. Vij an dig soms, op een paar uit zon de ring en na dan.
Wat was er werkelijk aan de hand? 

Syl via was ge woon aan het werk ge gaan. Ze had geen na rig he den
voor voeld, zo dat ik met een ge rust hart in een taxi stapte.

Het ho tel bleek een be hoor lijk eind van Ba sel ver wij derd te zijn.
Het was een mooi aan een meer ge le gen cha let. De taxi was ruim op
tijd en er was nog ge le gen heid voor een wan de ling etje.

De lunch bleek een com pleet de jeu ner te zijn in een in tiem eet -
zaal tje met een groot bal kon dat uit keek op de ber gen.

‘Het zit er bij na voor ons op, mijn heer Blink,’ ver klaar de een van
de he ren. ‘Er zijn enk ele in te res san te ding en ter spra ke ge ko men die
na de re uit wer king be hoe ven. Daar is onze aan we zig heid niet voor
no dig, wij ke ren mor gen terug naar onze posten.’

‘Wilt u dit de jeu ner be schou wen als een blijk van waar de ring van
onze kant voor uw in breng?’ zei een an der. De Oos ter se man zat te
glim lachen en zei niets.

O, dacht ik, ter wijl mijn ge zicht al ler vrien de lijk ste sig na len uit -
zond, dit is dus de pro fac tie. Goed om te ont hou den. Die lui van de
gro te werk groep wa ren ken ne lijk de scep ti ci en de men sen die ik niet
ge zien heb sinds de ple nai re bij eenk omst kun nen als te gen stan ders of 
on ver schil li gen bijgezet worden.

‘Het con cept van “so ci al bank ing” met een ren de ments ho ri zon
van twin tig jaar spreekt de or ga ni sa ties die wij re pre sen te ren bij zon -
der aan. Ook het om draai en van de dienst ver le ning, het hel pen van
de klan ten hun ei gen ve rant woor de lijk heid te dra gen lijkt een in te -
res san te mars rich ting, waar het bankwezen iets mee kan.’

‘Het idee is niet nieuw, hoor,’ lach te ik. ‘Er zijn ge slaag de ex pe ri -
men ten in slop pen wij ken in Zuid-Ame ri ka uit ge voerd. Door de be -
wo ners ei ge naar te ma ken van het stuk je grond dat ze be zet ten, iets
wat een stads be stuur moet doen, kon den ze bij daar toe ing estel de
volks bank en mi cro-kre die ten krij gen voor huis ves ting, elek tri ci teit,
wa ter, ri o le ring, on der wijs, ge zond heids zorg, ge boor te be per king,
be drijf jes. De kre die ten wer den deels be heerd door daar voor op ge -
zet te be wo ners co öperaties voor col lec tie ve voor zie ning en. De re sul -
te ren de eco no mi sche groei is der ma te spec ta cu lair dat lo ka le bank en
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erin zijn ge sprong en voor sub stan ti ële kre die ten en hypothecaire
leningen voor woningbouw. Daar wordt nu, ruim tien jaar later, geld
verdiend.’

‘Denkt u dat deze met ho diek ook zal kun nen wer ken in ste de lij ke
ach ter stands wij ken?’

Het was een Frans man die dit vroeg, hij doel de waar schijn lijk op
de getto’s van Noord-Afri ka nen in zijn ei gen land.

‘Daar ligt het vaak moei lij ker, maar er zijn ze ker kan sen. Een van
de sleu tels is de be wo ners ei ge naar te ma ken van hun wo ning, ook al
zijn het flats. Ande re tools zijn goe de be gel ei ding, mi cro-kre die ten
voor be drij vig heid, coöperaties.’

‘Wat is de be te ke nis, of het ge vaar van cri mi na li teit?’
‘Ondernemerschap en cri mi na li teit lig gen dicht bij el kaar, de

gang ma kers wil len ook wel bin nen de lijn tjes ope re ren, als ze maar de 
kans krij gen en ge res pec teerd wor den. De mees te cri mi ne le jong eren
zijn ove ri gens meel o pers, bij ge brek aan per spec tief. Geef ze per spec -
tief en ze wil len al le maal een meis je, trou wen, een wo ning, kin de ren
en een auto. Te be gin nen met een auto en een iPhone natuurlijk.’

Er werd be leefd ge lachen.
‘De har de kern,’ ging ik verd er, ‘zal op de ge brui ke lij ke ma nier be -

stre den moe ten blij ven wor den. Dat zal een stuk mak ke lij ker gaan als
de buurt er ge noeg van krijgt en de po li tie gaat hel pen, mits die be -
staat uit hun ei gen men sen. Het pro bleem is dat die dan weer niet ver -
trouwd wor den door de rest van de po li tie en vei lig heids dien sten.
Daar zijn echt door bra ken qua or ga ni sa tie en in pas sing no dig, maar
welke precies kan ik niet inschatten.’

Het was even stil, er werd be dacht zaam ge nipt.
‘Wat is uw me ning over het stel sel van be lo ning en en bo nus sen in

de fin tech we reld en bij gro te be drij ven?’
‘Hm, mijn per soon lij ke me ning is dat het nog al on sma ke lijk over -

komt. Ze ker ge zien in het per spec tief van dui zen den kin de ren die
ster ven door on der voe ding. Maar met die me ning komt u niet verd -
er. Ik denk dat het pu blie ke lijk een om me keer kan be te ke nen als zo -
wel bank iers als “groot ver die ners” sub stan ti ële ge deel ten van hun
ink omen bes te den aan goe de doe len. Maak dat nog fis caal voord eli -
ger, sti mu leer ve rant woor de lij ke fi lan tro pie, ook voor ge wo ne bur -
gers maar ze ker ook voor de eli te en het be drijfs le ven. Ik be doel, als er 
weer eens er gens hong ers nood is of er is een ramp ge beurd, dat de fi -
nan ci ële sec tor bin nen een dag een paar mil jard dol lar do neert. Een
betere publiciteit kunt u zich niet wensen. Echt, investeren in mensen 
loont.’
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‘Daarmee hebt u een aan spre ken de ziens wij ze voor het nieu we pa -
ra dig ma ge po neerd.’ zei de Oos ter se man vrien de lijk.

Bingo! Deze man is vast een van de aan stich ters van de zoek tocht
naar een pa ra dig ma voor de ko men de eeuw! Ik maak in druk!

Op een te ken van de man die het eer ste het woord tot me had ge -
richt, werd de eer ste gang op ge diend. Het za ke lij ke deel was af ge -
rond, nu kwam de in ner lij ke mens aan de beurt. Het was ge nie ten,
voor tref fe lijk eten zo als je dat maar zel den kreeg opgediend. 

Bij de kof fie kreeg ik de kans om nog eens dui de lijk te ma ken, dat
een cri sis en een pa ra dig ma-ver schui ving twee ver schil len de ding en
waren.

‘Jullie wil len van mij we ten waar het fout gaat, maar dat is heel wat
an ders dan de ver schui ving in het hele eco no misch en so ci aal denk en 
waar ik over praat. We mo gen een we reld wij de re ces sie of gro te cri sis
niet ver war ren met een pa ra dig ma ver schui ving. De we reld wij de
eco no mie lijkt het fan tas tisch te doen. De beur zen draai en top, be -
drij ven ma ken mega-win sten, maar de ech te ken ners we ten dat het
ook een lucht bal lon is, die drijft op lage ren te en we reld wij de con cur -
ren tie die steeds meer po la ri seert. De mas sa kan wel eens in op stand
ko men, po li ti ci gaan steu nen die ra di caal gaan door slaan, de han -
dels oor log tussen China en de VS is daar al een voorbeeld van.’ 

Deze men sen moes ten be sef fen, en met hun ach ter ban de len, dat
ze mij voor al aan het door za gen wa ren over de kans op een gro te eco -
no mi sche cri sis, niet over een fun da men te le om po ling in het denken.

‘Een pa ra dig ma ver schui ving kan het ge volg zijn van zo’n cri sis,
van gro te ram pen of oor lo gen, maar is meest al het ge volg van nieu we
in zich ten, door een enk eling ge von den, die zich dan als een soort vi -
rus gaan ver sprei den, on ont koom baar. De ve ran de ring moet van on -
der ko men, kan niet wor den op ge legd door de eli te of macht heb bers,
het is een or ga nisch pro ces, zo iets als een vlin der uit een co con. Dat
pro ces be heers je niet door te spe len met valuta’s en de ren te voet, met
een be las ting op spe cu la tie win sten, met wat toe ge ven aan de massa of 
met angstzaaien zoals nu wordt geprobeerd.’

Mijn ta fel ge no ten wa ren ge schrok ken, ik had de ving er op de
zwak ke plek van de hele con fe ren tie we ten te leg gen. Dat kwam aan,
ik zag ze de hoofd pun ten van de hele dis cus sie nog eens in dat per -
spec tief overd enk en. Het werd stil, ook zij be sef ten nu dat de angst
voor een gro te cri sis hen doof en blind maak te voor de kan sen van wel 
een om po ling in het denk en. Ze za gen dat een pa ra dig ma-ver schui -
ving meer po si tie ve ve ran de ring en kon breng en, ge voed door de
mas sa die an ders ging denk en, ter wijl een cri sis al leen maar el len de,
misschien zelfs honger en oorlog kon brengen. 
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Ik had ze even wak ker ge schud. Een beet je dui ze lig van dat suc ces
en de wijn liet ik me bij mijn ho tel af le ve ren.

MacUigh zat in de lounge.
‘Wat een ver ras sing u hier te zien,’ zei ik ver baasd. Zijn hand druk

was af we rend en zijn ogen ont we ken me.
‘Ja, ik vond het tijd om eens pools hoog te te ne men. Je re a geert niet

op mijn be rich ten en be hal ve een brief met een nog al vaag ar ti kel
heb ben we taal noch te ken van je ont vang en. Wat ik van je weet is wat
mijn con tac ten ver tel len en dat is vaag en ta me lijk on rust ba rend, je
hebt nog al wat los ge maakt. Wat heb je al die tijd uit ge voerd? Er
stroom den wel af schrij ving en van je credit card binnen.’

‘Laten we gaan zit ten, ik heb mijn pro gram ma hier bij me. Wil je
kof fie of iets an ders?’

‘Hm. Een koek je van ei gen deeg, de krant be taalt,’ ant woord de hij
knor rig, maar ging wel zit ten. ‘Doe mij maar een dram.’

Een toe schie ten de kel ner bracht even la ter een lat te en een malt
whis ky.

Ik open de mijn nieu we lap top, haal de mijn chro no lo gi sche ver -
slag op en gaf hem aan MacUigh.

‘Hm. Wat zijn die privé uit stapjes?’
‘Gewoon. Sightsee ing. Zelf be taald.’
Ik werd kwaad.
‘Waar kom je nu van daan?’
‘Een fi na le be spre king en af scheid. Ik heb de men sen ach ter het

cong res nog eens dui de lijk ge maakt dat een pa ra dig ma-ver schui ving
wat an ders is dan een re ces sie, beurs krach of eco no mi sche cri sis. Dat
moest, de hele fo cus van de bank iers was te veel ge richt op het voor -
ko men of be heer sen van zo’n cri sis. Maar wat is er hier aan de hand?’
Ik had nog veel meer op mijn le ver, dat ik ech ter beter voor later kon
bewaren.

‘Ik word on der druk ge zet. Ons be rei ken be rich ten dat be lang rij ke 
abon nees van de krant over we gen hun abon ne ment op te zeg gen en
geen ad ver ten ties meer zul len plaat sen van we ge uit la ting en die je
hebt ge daan. Dat kan het ein de van de krant betekenen!’

Ik keek hem ong elo vig aan. Mijn kwaad heid ver schaf te het juis te
ant woord: ‘Zou heb ben ge daan. Ge ruch ten al tijd ve ri fi ëren.’ 

Hij stond bruusk op. ‘Ik laat me door jou de les niet le zen, Blink. Ik
denk er over je van deze op dracht af te ha len. Over de ge maak te kos -
ten zul len we het la ter heb ben.’ Daar bij keek hij be schuld i gend naar
mijn ex qui se maat pak. Mijn opris pen de woe de verd ween op eens, er
bleef een won der lij ke mildheid achter.
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‘Voordat je ding en stuk maakt die be ter heel kun nen blij ven, wil je
hier ter plek ke con fir me ren bij een aan tal per so nen waar van ik je de
na men zal ge ven, hoe hier in Ba sel op le ven en dood wordt ge stre den
door pro’s, contra’s en aar ze len den in de fin tech we reld en de BIS over
de nood zaak dan wel in vul ling van een pa ra dig ma ver schui ving? Zo -
dat je ook weet wie de di rec tie van onze krant onder druk heeft gezet.’

‘Dat zal ik ze ker doen. Be hal ve jouw na men heb ik er zelf ook nog
een paar.’

‘Overigens zit de op dracht erop. Van mid dag was er nog een af -
scheids eten tje ter mij ner ere. De be lang rij ke men sen gaan al naar
huis.’

‘Print hun na men, dan kan ik verd er en de re dac tie er op zet ten.’
‘Ik heb ner gens be stan den van ge maakt. Te com pro mit te rend.’
Ik schreef de voor mij be lang rijk ste na men in mijn no ti tie blok en

gaf de uit ge scheur de blad zij de aan MacUigh. 
‘Ik weet niet of ze nog in de stad zijn. Ik heb be gre pen dat het cong -

res voor de be leids ma kers van daag af loopt. Mo ge lijk dat an de re kop -
stuk ken nog lang er be zig zijn. Het is ove ri gens niet al leen ge or ga ni -
seerd door de BIS. Ik heb de in druk dat de Fran se Cen tra le Bank het
voortouw heeft genomen.’ 

‘Dat kan klop pen met mijn in for ma tie,’ brom de MacUigh, die de
na men aan het be stu de ren was. Hij wees de laat ste aan. ‘Hadden deze
he ren jou van mid dag uit ge no digd?’

‘Ik had hen al eer der ont moet, al leen zei den ze toen niet veel. Pas
van mid dag werd het me dui de lijk dat zij tot de pro’s be ho ren.’

Hij be stu deer de een paar pa pie ren die hij uit zijn tas haal de. ‘Je be -
schrijft hier je in druk ken van een werk groep bij eenk omst. Heb je
daar de na men van?’

De trans crip ties za ten in mijn tas, waar ze maar even moes ten blij -
ven. 

‘Nee. Het was al le maal nog al... als of ze me voort du rend uit ba lans
wil den hou den. De ene ver ras sing na de an der, geen struc tuur, ook
niet in de ge sprek ken. Je hebt ge le zen hoe ik bij de ope nings ses sie in
dat kas teel tje voor het blok gezet werd?’

‘Tamelijk on waar schijn lijk. Heb je het niet ver zon nen?’
‘Ik ben in mijn ver slag leg ging door gaans zo fei te lijk als ik kan.’
Híj tast in het duis ter, niet ik, moest ik me voor hou den om zijn ag -

res sie ve ge drag te kun nen blij ven to le re ren.
‘Ik be grijp het niet!’ barst te hij uit. ‘Er komt, via de aan deel hou ders 

van de krant, een ver zoek van de or ga ni sa tie van dit eve ne ment om
een er va ren jour na list als waar ne mer te stu ren, waar bij jouw naam
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ex pli ciet wordt ge noemd. En jij be weert dat er niets waar te ne men
viel, dat jij het hen moest voorzeggen?’

‘Tot mijn ver ras sing.’
‘Kan je iets ex pli cie ter zijn?’
‘Ik zou niet we ten hoe. Ik rol de van de ene ses sie naar de an de re,

al le maal op schrif te lij ke uit no di ging en. Nie mand zei wat. Ie der een
keek naar mij, wat ik zou gaan zeg gen. Geen in for ma tie over het
cong res. Ik heb nooit een pro gam ma of an der schrif te lijk be wijs ont -
vang en dat dit cong res er wer ke lijk was. Als het in der daad in de to ren
van de BIS plaats vond, zou ik in elk ge val geen toegang hebben
gekregen.’ 

‘En jij kon na tuur lijk je mond niet hou den.’
‘Je kent me.’
‘Heb je je tek sten nog?’
‘Het mees te.’
‘Wat ga je er mee doen?’
‘Nu ik een beet je in zicht heb in de fi nan ci ële we reld en het cong res

is af ge lo pen kan ik uit mijn no ti ties een diep gra vend ar ti kel sa men -
stel len over de pa ra dig ma ver schui ving die een be paal de groep nood -
za ke lijk acht, maar waar de meer der heid van de snel le jong ens fa lie -
kant op te gen is. Ik moet nog wel wat research doen.’

‘Er wordt ook door an de ren over ge schre ven.’
‘Dat weet ik, maar nie mand gaat er in hou de lijk op in.’
‘Heb jij dan een beeld wat ze vra gen?’
Ik knik te.
‘My God, what a mess.’ Hij wreef zijn ogen.
‘Helemaal niet. Er woedt een soort be gin se len strijd bin nen de fi -

nan ci ële sec tor. Dat is nu aan mij ge toond. Als eni ge bui ten staan der.
Als ze me koud ma ken kraait er geen haan naar.’

MacUigh keek me ge schrok ken aan. ‘Kom dan maar gauw met je
ar ti kel. Als het een maal ge pu bli ceerd is ben je een stuk vei li ger.’

Het is weer goed! juich te ik in wen dig. Ik had me dan wel groot ge -
hou den, het voor uit zicht er he le maal uit te lig gen bij de krant was een
schrik beeld ge weest. De band er mee was ster ker dan de band met
mijn ex in de laat ste ja ren was geweest.

‘Ik ben al be gon nen. Ik denk dat het in twee of drie de len zal moe -
ten ver schij nen, het wordt nog al lang.’

‘Twee de len is goed. Hoe veel tijd heb je nog no dig?’
‘Een dag of twee. Er moe ten nog wat ding en uit ge zocht wor den.

Inter net is nu weer vrij, ik werd ge volgd en afgeluisterd’
‘Dat is zo, dat was één van de voor waar den. Ik was het ver ge ten,

be greep al niet waar om je niet re a geer de.’
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‘Wat ga je verd er doen in Ba sel?’
‘Ik denk dat ik op jou ga pas sen,’ brom de hij. ‘Twee da gen? Ze ker

we ten?’
‘Mits er niet te veel an de re ding en tus sen ko men.’
‘Hoeveel pagina’s?’
‘Drie en vier. Geen af beel ding en, is al leen tekst oké?’
‘Tussenkopjes?’
‘Enkele. Plus een ka der over pa ra dig ma in het al ge meen en een ka -

der over de his to ri sche pa ra dig ma ver schui ving en in de we ten schap.
Mis schien kun nen we daar voor an de re au teurs quo ten. Kan jij dat
laten uitzoeken?’

‘Ik stuur van mid dag nog in struc ties naar Ma de lei ne. Het bes te is
de maan da ge di tie, be denk ik me. Dat geeft nog twee da gen extra.’

‘Ik denk zelf dat de vrij da ge di tie voor het eer ste deel be ter is.
Maan dag kan het twee de deel vol gen. Heb je een mooie brug over het
wee kein de heen. Goed voor de los se verkoop.’

‘Goed, jij je zin. Ik zal de ad ver ten tie wer ving in lich ten dat er een
spe ci al komt. Je hebt je stuk dan toch echt wel klaar, hè?’

Syl via kwam naar me toe lo pen met een en ve lop in haar hand.
Ze stel de zich voor aan MacUigh, gaf me de brief en schud de haar

hoofd met een mis prij zend ge zicht. Het was ken ne lijk niet pluis. 
De en ve lop be vat te een ge prin te uit no di ging voor een be slo ten di -

ner die avond in een lan de lijk ge le gen hotel.
‘Kijk. Zo gaat het de hele tijd.’ MacUigh be keek het ge toon de pa -

pier. ‘Alleen van avond zeg ik af. Ik voel me niet vei lig zo lang mijn ar ti -
kel nog niet ge pu bli ceerd is.’

MacUigh zag de opluch ting op Sylvia’s ge zicht en keek mij aan. ‘Is
zij jouw se cre ta res se of zo?’

‘Wie ben jij ei gen lijk? Je draagt het uni form van het ho tel, is dat
een ver mom ming?’ MacUigh was een scher pe waar ne mer, maar kon
ont zet tend bot uit de hoek ko men. ‘Ik ben Die de rics gu ar di an ang el,
mijn heer,’ ant woord de ze met een hart ver ove ren de glim lach. ‘Ik werk 
als ka mer meis je en let een beet je op hem. Dat is wel no dig ge ble ken,
uw re dac teur stond in de vuurlinie de afgelopen dagen.’

MacUigh keek van haar naar mij. Hij glim lach te om wat hij zag.
‘Jaja,’ was zijn eni ge com men taar. Zijn opluch ting dat ik be waakt
werd, was te voe len.

‘Zal ik dat ho tel la ten bel len dat je van avond ver hin derd bent?’
vroeg Syl via.

‘Beter dat ik even uit het zicht verd wijn.’
MacUigh; ‘We kun nen met de nacht trein naar Amster dam, als je

wilt.’
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Opeens voel de ik me be dreigd. ‘Laten we dat doen. Ik ga hier uit -
chec ken.’ ‘Ik pak je kof fer wel,’ bood Syl via aan.

‘Graag, dan kan ik vast aan het werk.’
‘Ik zal twee plaat sen re ser ve ren.’
‘Maak er drie van, ik neem Syl via graag mee.’
‘Oké.’
‘Je wil de nog naar We nen?’
Ik keek Syl via ge schrok ken aan. ‘Helemaal ver ge ten.’
‘Wat is er in We nen?’ vroeg MacUigh.
‘Een sym po si um.’
‘Wat voor sym po si um en waar om wil je daar heen?’
‘Het werd me aang era den door een ken nis. “Annu al Asse sment of

Assets and Re sour ces”. Voor we ten schap pers en po li ti ci.’ 
‘Het is een jaar lijk se voor uit blik op de stand van de na tuur lij ke

hulp bron nen. Ge or ga ni seerd door de Club van Rome,’ vul de Sylvia
aan.

‘Er zijn daar een paar men sen die ik wil raad ple gen voor het for -
mu le ren van een nieuw pa ra dig ma,’ vul de ik haas tig aan. ‘Ik was het
even ver ge ten doord at ik het be nauwd kreeg.’

‘Hoe ver houdt dat zich met de af spraak die we net heb ben ge -
maakt over twee ar ti ke len?’

‘Dat zijn voor be schou wing en.’
‘Er komt dus nog meer?’
‘Zeker. Niet al leen van mij, hoop ik.’
‘Wat be doel je daar nu weer mee?’
‘Ik heb in for ma tie ge kre gen dat een paar we ten schap pers be zig

zijn een op zet voor een nieuw pa ra dig ma te schrij ven. Die hoop ik in
We nen te ont moe ten voord at ze het ge pu bli ceerd heb ben. Ik wil ze
graag in onze krant hebben.’

‘Hm, ik vind het al le maal nog al vaag. Als je naar We nen gaat, heb
je dan wel ge le gen heid om je ar ti ke len af te krij gen en op de re dac tie
af te leveren?’

‘Ik kan voor al les zor gen, mijn heer,’ zei Syl via met een he mel se
glim lach. ‘Diederic kan de hele reis aan zijn ar ti kel wer ken.’

‘Ik kan nu weer op in ter net. Als ik de tekst op de ftp ser ver uplo ad
gaat dat via een be vei lig de ver bin ding.’

‘Je vraagt heel wat ver trou wen van me, Blink,’ kwam MacUigh.
‘Er staat ook heel wat op het spel.’
Hij stond op en ijs beer de heen en weer. ‘Het be valt me niks.’
Op dat mo ment kwam de kel ner op nieuw met een wit te en ve lop

op een zil ve ren blaad je. Ik maak te hem open.
‘Nog een uit no di ging voor van avond,’ zei ik ver baasd.
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‘Hm, je bent een ge wild per soon.’
‘Sylvia, wat voel je hier bij?’
Ze pak te de ge prin te brief aan en nam hem nauw ge zet door.
‘Oh kijk, je mag een in tro ducé mee ne men.’
‘Als we nu eens met ons drie ën acte de présen ce ge ven?’
‘Laat mij eens kij ken?’ MacUigh nam de brief over van Syl via.
‘Hm, ik ken er twee na men van. Voor zo ver ik weet voor stan ders

van ver nieu wing.’ Hij keek naar Syl via. ‘Wat is jouw rol hier in?’
Ik moest een golf van kwaad heid weg slik ken. ‘Vraag je je niet af

wat jouw rol hier in is?’
‘Ook.’ MacUigh zucht te, leun de ach ter over in zijn fau teuil, merk te

dat zijn glas leeg was en wenk te er mee naar de bar. ‘Ik zal eer lijk zijn,
Blink. Ik heb het ge voel dat jij, je vrien din, ze, jul lie al le maal me bij
mijn klo ten heb ben en daar pas ik voor.’

‘Zo werk ik al de hele week.’
‘Ik ge loof je.’
‘Daarom is het mis schien ook be vrij dend om de be klem ming te

door bre ken.’
‘Laten we dat dan doen.’ De kel ner bracht hem een glas whis ky, hij

nam een gro te slok. ‘Blink, we heb ben een goe de krant, weet je. Het
kost heel wat ba lan ce ren op het scherp van de sne de. We wil len in -
zicht ver schaf fen, aan de an de re kant onze klan ten niet kwijt ra ken.
Dat pro ces was aan de gang toen ik aantrad.’

‘Ik weet het.’
‘Dit is een ge wel di ge kans om ons te pro fi le ren…’
‘Als we we ten te voor ko men dat we zelf moord ple gen,’ maak te ik

zijn zin af. ‘Of ver moord wor den,’ zei Syl via zacht jes.
Wham. Te rug bij af.
‘Ik stel voor dat we nu met een een an der ho tel zoe ken.’ Ze keek op

haar hor lo ge. ‘We heb ben nog net tijd om de trein naar Zürich te ne -
men, dat is maar een uur tje, daar bij een ho tel in te chec ken, ik ken
een goe de, en op tijd hier te rug te zijn voor de afspraak.’

‘Waarom Zürich?’
‘Omdat, mijn heer, we mor ge noch tend van daar uit naar We nen

zul len vlie gen. En ik denk dat het in Zürich vei li ger is dan om in Ba sel
te blijven.’

‘Je zou een goe de se cre ta res se zijn.’
‘Dank u, mijn heer. Aang ezien ik free lan cer ben, kan ik elk mo -

ment op een gun sti ge aan bie ding ing aan.’
MacUigh keek me met een veel be te ke nen de blik aan. ‘Dat kan hij

wel ge brui ken. Wat is je ta rief?’
Ze noem de een be drag, hij keek be denk elijk.
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‘Niet be knib be len baas, ze is een kei.’
‘Okay, Blink, jij je zin. Miss Syl via, als je je cre den ti als door geeft

aan Ma de lei ne…’ Hij gaf haar een kaart je, ‘...ben je ing ehuurd voor
twee we ken. Akkoord?’

‘Deal, mr MacUigh.’ Ze stond op en schud de hem de hand. ‘Dan ga 
ik nu aan het werk. Die de ric, ik pak je kof fers en laat een taxi ko men.
De in ter ci ty ver trekt om ze ven over vier. Mr MacUigh, heeft u hier al
ing echeckt?’

Hij schud de zijn hoofd en wees naar een kos tuum va lies naast zijn
stoel. ‘Dat en mijn kof fer tje is al mijn ba ga ge.’

Ze liep op een hol le tje naar de re cep tie, was daar even druk aan het 
woord, wuif de naar ons en verd ween in de lift.

‘Hoe kom je ei gen lijk aan haar?’
Ik aar zel de, be sloot dat het geen kwaad kon om hem enigs zins op

de hoog te te breng en.
‘Er is een club van men sen met pa ra nor ma le be gaafd he den… nee,

laat me uit spre ken. Ik ben uit ge no digd om daar deel aan te ne men…
nee, houd je vra gen even voor je. Syl via is in dit ho tel, als meest waar -
schijn lij ke plaats waar ik zou gaan lo ge ren, ge pos teerd als ka mer -
meis je om op mij te pas sen. Haar be gaafd heid is on der meer dat ze ge -
vaar voelt aank omen. Zij is mijn gu ar di an ang el en naar ik ge merkt
heb een heel goede bodyguard.’

‘En…wel ke con tac ten heb je in We nen?’
‘Ik heb maar even con tact ge had,’ on der brak ik hem. ‘Mijn agen da

liet wei nig toe. Het is een ad hoc sa men wer ken de groep we ten schap -
pers, he lers, jour na lis ten en kun ste naars. Zij zien mo ge lijk he den in
de in ter ne strub be ling en bin nen het bank we zen om iets we zen lijks te
ve ran de ren in het hui di ge geld ver keer. Een paar van hun kop stuk ken
zijn nu in Wenen. Daarom wil ik hen spreken.’

‘Je wilt dit toch niet zo in de krant zet ten, hoop ik?’
Ik grijns de. ‘Geen bron ver mel ding, toch? Maak je niet ong erust,

de we ten schap die ze be drij ven is van hoog ni veau en vol ko men vol -
gens de vi ge ren de paradigma’s in hun vak ge bied. Ik wil van hen een
aan tal ka ders in het hoofd ar ti kel. In het der de en vierde deel.’

‘Je hebt groot se plan nen.’
‘Ik moet naar de pa ra dig ma ver schui ving toe schrij ven. Dat zou te

lang wor den, daar om wil ik het do se ren. Ik hoop dat de reeks een
hoop vol gers zal krij gen en dat er een po le miek van hoog ni veau door
ontstaat.’

‘Hm, er is niet veel tijd om ze voor de pu bli ca tie nog naar com -
men ta to ren te stu ren.’
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‘Daar heb je ge lijk in. Mis schien kan je hen om een bij dra ge vra gen 
aan de hand van het the ma?’

‘Ik hoor het al. Ik kan ze ker in m’n een tje te rug naar Amster dam.’
Hij maak te aan stal ten om op te staan, merk te dat er nog een glas

whis ky stond en liet zich weer te rug zak ken.
‘Je bent ve ran derd, Blink.’
‘Dat merk ik zelf ook. Ik denk dat het komt om dat ik op iets ben

ge sto ten waar al leen ik een he le maal pas send ant woord op heb. Dat is
reu ze op win dend.’

‘Ga niet naast je schoe nen lo pen. Hoog moed komt voor de val.’
‘Ik ben ook bang voor mijn hach je. Dat houdt me ne de rig.’
‘Dat zint me ook al niet. Een jour na list zou niet voor zijn le ven

moe ten vre zen.’
Syl via kwam uit de lift met mijn kof fer en kos tuum va lies. Ze

zwaai de en wees naar de uit gang. We ston den op en be ga ven ons naar
de deuren. 

Ik keek om. Er wa ren net twee man nen met hoe den en zon ne bril -
len bin neng eko men die op weg wa ren naar de ba lie. Ik ver stijf de.
MacUigh voel de het en nam me bij de arm. Syl via kruis te zo wat hun
pad, wat zou...

‘Don’t look!’ sis te MacUigh. Hij zorg de er voor tus sen mij en de
twee man nen te blij ven. In een spie gel ving ik een glimp op dat ze stil
hiel den en om ke ken naar Syl via, maar die was bui ten beeld. We wa -
ren bij na bij de deur. In het glas was Syl via ge spie geld, ze praat te met
een van de man nen, de an der was door ge lo pen naar de ba lie. We
ging en door de deur en kon den met een in een taxi stap pen die daar
stond te wach ten. Erach ter stond een zwar te Mercedes met donkere
ramen.

‘Snel, naar het sta ti on. We heb ben haast.’
De chauf feur spurt te weg. Ik had niet meer kun nen zien hoe het

Syl via ver ging en maak te me ong erust. Ze had ook al mijn ba ga ge. Ik
had al leen mijn tas bij me met mijn lap top en ta blet. Ik ging ner veus
weer recht zitten.

‘Ze zal me zo wel bel len. Ze heeft mijn kaart je,’ stel de MacUigh me
ge rust. Hij zat in tus sen op zijn smartpho ne te tik ken. ‘Hm, die trein
ha len we denk ik net niet. Dri ver, how much to bring us to Zürich
Haupt bahnhof?’

De chauf feur noem de een be drag, MacUigh ping el de af. Ik keek
door de ach ter ruit of we ge volgd wer den en vloek te. MacUigh keek
ook en vloek te ook. De zwar te Mer ce des reed een eind je achter ons.

Na een paar stoplich ten had hij zich di rect ach ter de taxi ge ma noe -
u vreerd. Ik be stierf het bij na. Ik was nog nooit in mijn le ven fy siek be -
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dreigd ge weest. Als ze Syl via maar niet had den ont voerd… De Mer -
ce des kwam naast ons rij den. Ik ver wacht te elk mo ment scho ten en
be gon me tus sen de bank en de voor stoel te la ten zak ken… het ach -
ter raam gleed naar be ne den… een be ken de vrou wen hand maak te
ge ba ren dat we naar de kant moesten gaan en stoppen.

‘Het is je vrien din!’ riep MacUigh. ‘Driver, ple a se stop at the first
pos si bi li ty.’

Ik ver trouw de het nog niet, het kon een truc zijn om haar en mij te
gij ze len. Pas toen ze met mijn ba ga ge van de Mer ce des over stap te in
de taxi, ze naar de man nen in de Mer ce des zwaai de en me om de nek
viel, be gon ik iets van een an ti cli max te voelen.

‘Ze kwa men je op ha len!’ zei ze op ge won den. ‘Voor die twee de uit -
no di ging. Ik denk om de groep van de eer ste uit no di ging voor te zijn.’
Ze giechel de. ‘Je bent een ge wild per soon, Diederic!’

‘Wat heb je hen ver teld?’
‘Toen ze me aan spra ken was ik be hoor lijk ge a lar meerd, dat kan ik

je wel zeg gen.’ Ze kneep in mijn hand. Te gen MacUigh op de voor -
stoel: ‘Ik heb ze ge zegd dat u de hoofd re dac teur van Eco no mic Re -
view bent, mijn heer, en dat u Die de ric kwam op ha len voor een be -
lang rij ke spoedvergadering.’

Hij knik te dat het goed was.
‘Ze smoes den toen wat in hun knoops gat mi cro foon. Ik zag jul lie

in de taxi weg scheu ren en heb ze ge vraagd of ze die wil den in ha len,
want ik had al jouw ba ga ge. Nou, de rest heb je ge zien.’ Ze lach te
opgetogen.

Ik keek MacUigh aan, die be denk elijk te rug keek. Ik be sloot maar
niets te zeg gen over mijn door sta ne ang sten voor een over val of shoot
out. Als Syl via lach te, was er geen ge vaar, ook niet geweest.

‘De taxi brengt ons naar Zürich,’ brom de McUigh. ‘Het is tijd ver -
lies om op de vol gen de trein te wach ten.’ Ik ver moed de dat zijn slech -
te hu meur ver oor zaakt werd door de ex tra kos ten en dat hij geen enk -
ele in vloed op leek te heb ben op wat er al le maal rond mijn per soon tje
gebeurde.

De rest van de rit brach ten we zwij gend door. Syl via viel in mijn
arm in slaap en ik pro beer de wijs te wor den uit de veel heid van
schijn baar wil le keu ri ge ge beur te nis sen.
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GLO BAL WAR MING

De con fe ren tie in We nen werd ge hou den in een oud uni ver si teits -
ge bouw in het cen trum. Ver spreid over zaal tjes en ka mers wa ren
groepjes be zig ding en uit te wer ken. Veel wit te en grij ze hoof den.
Oblin sky had me wel ge zien, maar hij was druk in ge sprek en ik had
hem be duid dat we la ter zou den pra ten. Hij wenk te me de son danks
om ons uit te no di gen voor een le zing die mid dag. De spre ker was een 
be roem de oce a no graaf. De ver wach ting was dat hij met vuur werk
zou ko men ten aan zien van de op war ming van de Aar de. We wil den
hen verd er niet bij hun druk ke werk zaam he den storen en besloten
naar ons hotel te gaan.

In het ho tel sloot ik me op met mijn lap top om het eer ste ar ti kel af
te ma ken. Opwin ding be lem mer de ech ter mijn con cen tra tie; mijn
ge dach ten sprong en alle kan ten op. Pas toen ik voor me zelf had er -
kend dat ik vol ver wach ting was, als een ja rig kind, wat voor moois ik
hier in We nen zou aan tref fen, luk te het schrij ven. MacUigh, die ui -
tein de lijk maar mee was ge gaan, had deze keer wei nig op of aan te
mer ken, zo dat ik het op tijd kon ver stu ren naar de re dac tie. Hij gaf te -
le fo nisch zijn in struc ties door aan Ma de lei ne, die blijkbaar als zijn
plaatsvervanger optrad.

Het ge voel van op win ding ebde lang zaam weg en twij fel sloop
bin nen. Had ik het wel bij het rech te eind met mijn ar ti ke len? Ik
moest me ten slot te, ook voor m’n ei gen vei lig heid, be per ken tot wat
me daar in Ba sel werd voor ge hou den, kon wel wat prik ken en vra gen
for mu le ren, maar bleef bin nen de lijn tjes. Het bleef bij een ver slag
over wat die bank iers zo ge naamd voor zor gen had den over de on der -
lig gen de trends in de fi nan ci ële we reld. Meer durf de ik niet, en aan
MacUigh had ik niet veel, hij scheen voor het eerst ook niet ze ker van
zich zelf te zijn, stond misschien zelf ook onder druk.

We na men een taxi naar de le zing en ging en ach ter in de ou der -
wet se col le ge zaal zit ten. Er za ten al groepjes druk pra ten de sym po si -
um gang ers. Al gauw was de zaal vol. Laat ko mers kon den in een be -
len den de zaal naar de di rec te op na men kij ken die een lokaal TV
station maakte.

Een ap plaus kla ter de op toen de frêle, wit ha ri ge man het po di um
be trad.

Een gra fiek werd zicht baar op het pro jec tie scherm ach ter hem.
Een apar te cur ve, die steil klom aan bo ven aan steeds verd er afvlakte.

‘Dames en he ren,’ be gon hij zon der verd ere in lei ding, ‘de Aar de
warmt al op sinds de laat ste ijs tijd. In de af ge lo pen twin tig dui zend
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jaar is de zee spie gel al meer dan 120 me ter ges te gen, met fluc tu a ties.
Waar praten we over?’

Schok! Was hier een kli maat scep ti cus aan het woord?
Hij wees met zijn poin ter naar de gra fiek. ‘In de pe ri o de van 20.000 

tot 8.000 jaar ge le den ging dat heel snel, daar na vlak te de stij ging af.’
Een twee de gra fiek ver scheen naast de eer ste.
‘De me ting en bij meer dan 140 meet sta ti ons over de glo be la ten

ge du ren de de laat ste hon derd jaar geen sig ni fi can te ver snel ling van
de zee spie gel stij ging zien.’

In de zaal werd ge pro tes teerd. De spre ker hief zijn hand op. Hij
lach te on deu gend. ‘Echt, het zijn ob jec tie ve meet ge ge vens.’

Ie mand riep iets over IPCC, ik kon door het ge roe ze moes niet ver -
staan wat de man zei. De oce a no graaf blijk baar wel: ‘In te gen stel ling
daar mee wor den in het Inter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Change’s
Fourth Asses sment Re port gra fie ken ge toond waar bij tus sen 1930 en
1950 en van af 1980 een ge ringe ver snel ling van de zee spie gel stij ging
op treedt. Wat mij stoort is ten eer ste de ex tre me uit ver gro ting van
een wer ke lijk heel kor te meet pe ri o de, voorts dat de lijn van af 1980
ex po nen tieel wordt door ge trok ken als voor spel ling. Ter wijl de meet -
ge ge vens over lang ere pe ri o den klei ne en gro te ver snel ling en en zelfs
ver tra ging en la ten zien, zo als tus sen 1950 en 1980.’ Met stem ver hef -
fing om bo ven het ge roe ze moes uit te ko men: ‘De re sul te ren de stij -
ging geeft hoe dan ook vol doen de tijd voor delta’s om aan te slib ben
en ko raal ei lan den om mee te groeien. Als de mensen geen roet in het
eten gooien en flink wat dijken ver hogen.’

Er ont stond op nieuw com mo tie in de zaal, er werd iets on dui de -
lijks ge roe pen.

Hij grijns de. ‘Zo te ho ren is er ie mand die wil re a ge ren. Kan de ge -
luids tech ni cus de in ter rup tie mi cro foon aan zet ten?’ Een ca me ra man
draai de zijn ap pa raat om, ten ein de de op ge won den stu den ten in
beeld te krij gen die zich bij de microfoon verdrongen.

De ge a gi teer de stem van een Oos ten rijks-Engels spre ken de stu -
dent werd met een knet te ren de tik enorm ver sterkt hoor baar. De
tech ni cus draai de het vo lu me met een la ger, zo laag dat het weer niet
was te ho ren. Het re sul taat was dat de spre ker, iets ge kal meerd, kon
vra gen waar de spre ker de au to ri teit van daan haal de om het rap port
van het IPCC aan te durven vechten.

De man wacht te ge dul dig tot het stil werd en zei toen la co niek dat
hij de zelf de ge ge vens als de au teurs van di ver se rap por ten ge bruik te
om te la ten zien en dat hij daar zijn ei gen con clu sies uit trok. Als
ambte lo ze bur ger, want hij be kleed de geen enk ele func tie meer, noch
pu bliek, noch in wetenschapskringen.
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Er werd nog net niet ge vraagd wat hij hier dan deed.
Hij hief zijn hand en zei ernstig: ‘De zee spie gel stijgt en de Aar de

warmt op. Laat ik dui de lijk zijn dat ik daar niet aan twij fel. Waar ik
vra gen bij stel zijn de con clu sies en prog no ses die ge ba seerd zijn op,
kli maat tech nisch en me te o ro lo gisch ge zien, ex treem kor te meet -
reek sen. Ter wijl de lange ter mijn ge ge vens uit ijs ker nen ster ke fluc tu -
a ties la ten zien over pe ri o den die veel lang er zijn dan de ge ge vens
waarmee de voorspellingen zijn berekend.’

Ie mand bij de in ter rup tie mi cro foon riep dat 60 jaar lang me ten
van CO2 ge hal ten en tem pe ra tuur over de hele we reld een trend breuk
liet zien.

‘Ja, die zie ik ook wel,’ er ken de de oce a no graaf. ‘Met name aan de
Noord pool wordt het snel war mer, dat is best ver ont rus tend. Maar
het ijs lijkt weer aan te groei en. Ik ben er pas ge weest en de Antarc ti -
sche si tu a tie is juist dat het ijs daar groeit.’

Hij stond er kalm pjes bij, als of hij een praat je maak te.
De man aan de mi cro foon schud de zijn hoofd en liep weg.
‘De aar de wordt war mer. Op som mi ge plek ken ook wel koe ler. We

heb ben te ma ken met een draai en de pla neet met com plexe weer sys -
te men, war me en kou de golf stro men, straal stro men hoog in de at -
mo sfeer die voort du rend hun pad ver leg gen. La ten we de kor te ter -
mijn ef fec ten van de verd eling van op war ming en af koe ling niet ver -
war ren met lange termijn trends.’

‘Kunt u dat uit leg gen?’ werd er ge roe pen. Mijn idee, maar ik durf -
de mijn mond niet open te doen. Ik was ver slag ge ver, toch? Ik zat
druk te schrij ven, wat hier ver teld werd was mij to taal on be kend.

Er ver scheen een sche ma met de zon, de Aar de en ge kleur de pijl -
tjes. Met de poin ter leg de de man uit dat er in ijs ker nen aan de hand
van spe ci fie ke iso to pen een cor re la tie was ge von den tus sen zon ne ac -
ti vi teit en op war ming of af koe ling. Zon ne ac ti vi teit is het ge volg van
ve ran de ring en in het mag ne tisch veld van de zon, die hij be schreef als 
een soort woes te kern fu sie kook pot. Een ster ker mag neet veld remt
kos mi sche stra ling en mi cros co pi sche me te o rie ten. Kos mi sche stra -
ling io ni seert mo le cu len in de tro po sfeer, ruim te stof, voor al vuil ijs.
verd ampt en daalt met de io nen naar de at mo sfeer, waar het de con -
den sa tie ker nen le vert voor wol ken vor ming. Meer wol ken geeft een
ho ger al be do, waard oor in val lend zon licht wordt te rug ge kaatst.
Albe do is dus de wit heid, de re flec tie van het zon licht. IJs en sneeuw
zijn vrij per ma nen te al be do ver ho gen de ver schijn se len. De op per -
vlak ken daar van ne men al 20.000 jaar lang af. Maar ijs en sneeuw
con cen tre ren zich op de po len, waar geen tot wei nig instraling is. Dus 
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verwaarloosbaar. De polen stralen daar entegen wel enorm veel
energie uit door warmte pomp werking.

De in vloed van de af ne men de zon ne ac ti vi teit van de laat ste de -
cen nia op de glo ba le tem pe ra tuur werd be re kend als zijn de een fac tor 
200 gro ter dan broei kas gas sen, waar van CO2 er maar een tje is. Het
ex posé kwam tot een con clu sie: ‘Waar praten we over?’

De zaal zweeg overd on derd.
‘Het staat op in ter net, hoor,’ werd er iro nisch aan toe ge voegd.

‘Allemaal we ten schap pe lijk on der bouw de ver kla ring en.’
Een mas sie ve vrouw met grijs haar liep zelf be wust naar de mi cro -

foon en stel de zich voor als hoog le raar we ten schaps ethiek.
‘Mijnheer, ik heb de nei ging uw pre sen ta tie – voor lo pig – aan te

ne men als een cor rec te be schrij ving van pro ces sen die de op war ming 
van de aar de be ïnvloeden. Uw vak ge bied staat ver af van mijn dis ci -
pli ne, maar ik ken uw re pu ta tie. Het stelt me wel voor de vraag: wor -
den we nu al le maal voor de gek ge hou den door het IPCC en de alle
or ga ni sa ties daar rond en achter?’

‘Laat u zich voor de gek hou den?’
Ze aar zel de. ‘Dat is mijn di lem ma. Ik ga van het stand punt uit dat

we ten schap pers te goe der trouw zijn. Dat leu gens en be drog wel
voor ko men, maar op in di vi du e le schaal, niet op mon di a le schaal.’

Ie mand an ders ging bij haar staan en riep: ‘U be weert van de zelf de
meet ge ge vens uit te gaan als het IPCC. Kunt u ver kla ren waar om uw
con clu sies zo afwijken?’

Hij keek blij. ‘Het zijn hun ge ge vens die af wij ken, mijn heer. Zij ge -
brui ken een an de re sta tis tiek dan eer der ge brui ke lijk was.’

‘Onderbouwen!’ werd er van uit de zaal ge roe pen.
De oce a no graaf zocht op zijn com pu ter een gra fiek en toon de

hem.
‘De stij ging van de zee spie gel fluc tu eert een beet je. Over een lan ge

reeks meet ge ge vens, zeg 140 jaar, is de trend een rech te lijn met een
ge ringe hel ling. Als je nu in een kor te pe ri o de dat de stij ging wat snel -
ler gaat een ex po nen ti ële trend lijn uit zet, en deze ge bruikt voor prog -
no ses...’ Hij liet zien dat de ex tra po la ties dan steeds verd er gaan
afwijken van de rechte lijn.

Hij gaf de zaal even tijd om het te ver wer ken.
‘Maar dat is boe ren be drog!’ riep ie mand uit de zaal.

‘Nee,’ cor ri geer de de oce a no graaf, ‘het is een we ten schap pe lijk on -
der bouwd stand punt. Men heeft de tijd span ne ge no men waar in er
ge ge vens zijn over de toe na me van het CO2 ge hal te in de at mo sfeer en
het is sta tis tisch ve rant woord om dan een ex po nen ti ële trend voor de
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zee spie gel stij ging te be re ke nen. Het is een re ken mo del, geen
natuurwet van oorzaak en gevolg.’

De hoog le raar we ten schaps ethiek zag er ont red derd uit.
‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt,’ zei een wat ou -

de re man in de zaal, dui de lijk hoor baar in de ge val len stil te.
‘Dat is een ge vaar lijk stand punt,’ zei ze ter neer ge sla gen.
De oce a no graaf breid de zijn ar men uit. ‘Economie is mijn vak ge -

bied niet. Ik denk wel dat daar ant woor den zijn te vin den.’
De man is voor zich tig! Hij hint op brood schrij ve rij bij hon der den

we ten schap pers! Zou het zo ver gaan? Ik kon het me niet voor stel len.
Wel ke im men se be lang en kon den... wacht eens: olie en kern ener gie
en de in ves te ring en in zon en wind!

‘Het zou al les on der uit ha len waar ik voor sta,’ ein dig de ze met iets
triests in haar stem en liep naar haar plaats te rug. Aan de mi cro foon
stond nu een jong meis je. Mis schien was ze op de zelf de ge dach te ge -
ko men, want ze po neer de dat de ex pe ri men ten met de HAARP lang -
egolf zen der in Ca na da het weer bo ven de Noord pool zo da nig had -
den be ïnvloed dat er zo veel ijs smolt dat de gro te olie maat schap pij en
er naar olie konden gaan boren.

‘Dat zou kun nen,’ be aam de de oce a no graaf. ‘Tekenend is dat toen
het ver bo den werd, de HAARP in stal la ties ge slo ten wer den en het ijs
weer be gon aan te groei en. Maar be wij zen kun nen we niets.’

Het meis je aar zel de, of ze meer wil de vra gen, maar on der zijn wel -
wil len de blik glim lach te ze en stap te te rug van de mi cro foon. Ik zat
nog te schrij ven toen hij het woord weer nam.

‘Helaas, het is nog veel er ger met de aar de ge steld dan het IPCC u
wil doen la ten ge lo ven.’

Boem! Dat hak te erin. Meer men sen ke ken met een ver schrikt ge -
zicht, net als het mij ne, naar de man op het po di um.

‘CO2 is een han teer baar pro bleem: ge woon geen fos sie le brand -
stof fen meer sto ken. Een dui dig, maat schap pe lijk een vou dig, kwes tie
van in ves te ren in duur za me ener gie. De tech nie ken zijn er al lang.’

Waar zou hij op doe len? Het pro jec tie scherm bleef donk er. Mijn
ver trou wen in de man was mis schien on be re de neerd, maar wel
groot. Hier werd geen la rie koek ge bracht, dit cong res was het neus je
van de zalm.

‘Wat mij veel meer zor gen baart zijn een aan tal pro ces sen, die een
gro te in vloed heb ben op onze bi o toop. En dan niet al leen op die de len 
die op of on der zee ni veau liggen.’

Er ver scheen een sa tel liet fo to bij nacht, waar de bran den in
Zuid-Ame ri ka een schok kend beeld ga ven van de om vang van de
ver woes ting. En nog één, van de kap van de Indo ne si sche re gen wou -
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den, en nog een beeld van de enor me bran den in Ca li for nië. De man
noem de stac ca to de be drei ging en op die onze pla neet on be woon baar 
kon den ma ken: de mas sa le kap van re gen wou den, de toe ne men de
bos bran den, het da len de grond wa ter, het af ster ven van ko raal, de
ver vui ling van zoet en zout wa ter met pes ti ci den en me di cij nen, toe -
ne men de ra di o ac ti vi teit van land en oce a nen, toe ne men de hoog fre -
quen te elektrosmog, het afnemen van de relatieve vochtigheid in veel
gebieden. 

‘Om met het laat ste te be gin nen: verd ro ging van land door het
kap pen van wou den en ex treem die pe grond wa ter win ning, met als
ge volg een af ne men van de re la tie ve voch tig heid in ge bie den ter
groot te van hal ve con ti nen ten, is mijns in ziens een veel fu nes ter ge -
volg van men se lij ke ac ti vi tei ten dan de stij ging van het CO2 ge hal te in
de at mo sfeer. Een dro ger kli maat leidt tot meer en mas sa le re bos -
bran den. Maar dat is niet het meest be ang sti gen de.’ Hij keek de zaal
rond, die nu ademloos zat te luisteren. 

‘Gaia’s ther mo staat gaat het la ten af we ten.’
Aan de ge zich ten was te zien dat maar enk elen vat ten waar hij op

doel de. Ik vat te het in ie der ge val niet.
Er be gon nen dia’s op het scherm te ver schij nen, dat hier voor in

vie ren werd ge deeld. Met zijn poin ter wees hij aan wat hij be doel de. Ik 
schreef me we zen loos. 

Hij ver tel de dat de Aar de over ver schil len de mecha nis men be -
schikt om warm te af te voe ren: de ther mo staat wer king. De be lang -
rijk ste ne ga tie ve feed back is dat al be do, de mate waar in zon licht
wordt te rug ge kaatst in de kosmos.

De spre ker leg de uit: ‘Er zijn er ech ter drie mecha nis men die enk -
ele uren tot enk ele we ken koe lend func ti o ne ren: ther mie kwol ken op
het mid den van de dag, twaalf ki lo me ter hoge on weers wol ken en
grote cyclonen.’ 

Bij zijn sta te ments wer den in snel tem po foto’s en gra fie ken ge -
toond. Hij liet met sa tel liet-weer op na men zien hoe overd ag bo ven
land wit te stipjes ont ston den, uit groei den tot hon der den ki lo me ters
lange hel wit te wol ken stra ten die het zon licht de ruim te in kaat sten,
die weer oplos ten als het avond werd, zo dat ’s nachts de he mel weer
hel der was en de aar de op ti maal warm te kon uit stra len. Onweers bui -
en en cy clo nen de den het zelf de, met nog meer ef fect om dat op stij -
gen de lucht stro men zo hoog kwamen, waar de lucht afkoelde en
terugviel.

Hij hield de zaal met zijn blik in be dwang; het bleef muis stil toen
hij even zweeg.

147



Een foto van een sto mend woud. Een sa tel liet fo to van gra zig en
groen land, met in de zon schit te ren de wa ter tjes in de vroe ge och -
tend.

Zijn stem knal de door de stil te.
‘Rond de eve naar is de mees te in stra ling. Daar ont staan dan ook in 

de loop van de dag – elke dag – enor me on weers bui en, 10 tot 15 km
hoog. Dit zijn enor me, ac tief koe len de warm te pom pen. Bo ven in
stra len ze warm te uit, on der in koe len ze door kou de lucht, kou de re -
gen en extra verdamping.’

Ja, dat kon ik be a men: bij zul ke bui en kreeg ik het al tijd koud in de
tro pen.

Maar hij ging verd er. Ik was al lang ge stopt met schrij ven. Als ik
schreef kon ik niet lui ste ren, niet in dit tem po.

‘Deze “ther mo staat” wol ken kun nen al leen ont staan als er vol -
doen de vocht van de op per vlak te verd ampt. En daar zit hem de
kneep: uit dro ge grond verd ampt geen noe mens waar di ge hoe veel -
heid wa ter, zo dat er geen ther mie kwol ken kun nen ont staan. Geen al -
be do dus. Hoe komt grond zo droog? Door het kap pen van bos sen en
het op pom pen van grond wa ter. Wist u dat ze al tot 200 of 500 me ter
moe ten bo ren voor wa ter? Waar dat 50 jaar ge le den nog in put ten van
een paar meter diep stond?’

Toen kwa men er in snel tem po foto’s van verd roogd land. De laat -
ste foto bleef staan toen hij een pau ze af kon dig de. De zaal liep lang -
zaam leeg. Er heers te een ti mi de sfeer. Zo voel de ik me ook. Deze lone
wolf durf de het aan de we reld wij de claim op de waar heid van het
IPCC aan te vech ten. Niet met an de re com pu ter mo del len, maar met
wer ke lijk op tre den de ver schijn se len en harde meet gege vens.

Wat moest ik hier mee? Ik had al eens over de han del in emis sie -
rech ten ge schre ven. Net als de han del in melk quo ta kunst ma tig in het 
le ven ge roe pen. Ver dien mo del len die niet tot eni ge wer ke lij ke ver -
min de ring van emis sies dan wel melk lei den. Moest kli maat mee in
het nieuwe paradigma?

Het ant woord was na tuur lijk ja. En de dis cus sie is niet of de mens
mede schul dig is aan wat we nu mee ma ken qua kli maat ve ran de ring -
en, maar in wel ke mate. En dat we ver stand i ger om moe ten gaan met
fos sie le brand stof fen en wat we verd er maar uit de aar de ha len, dat is
ook lo gisch. Het ver haal van deze oce a no graaf was hel der, maar het
IPCC con sta teert in zijn meest re cen te rap port ook dat de zee spie gel
in de af ge lo pen de cen nia hoogst waar schijn lijk (in IPCC ter mi no lo -
gie: “very li ke ly”, of wel met meer dan 90% ze ker heid) snel ler is ges te -
gen is dan in de voor af gaan de eeuw. Ik wil verd er bui ten die dis cus sie
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over wie schul dig is blij ven, we moe ten er wel iets aan doen, ons voor -
be rei den op nog meer schommelingen en ellende. Dat is een
economische noodzaak. 

Ik was blij ven zit ten om nog wat op te kun nen schrij ven. Het was
heel stil om me heen. Mijn blik dwaal de dro me rig door de grau we
col le ge zaal, waar van het leek dat die sinds de bouw er gens be gin vo ri -
ge eeuw nooit was ge schil derd. Ook de ven ti la tie liet te wensen over.

Onwil le keu rig dwaal den mijn ge dach ten af naar Ali ce. On danks,
mis schien wel dank zij de bij zon de re re la tie met Syl via, ver lang de ik
he vig naar haar fy sie ke na bij heid. Was dat nou al leen maar geil heid?
Nee, het ging niet om seks. Het ging om het die pe ver bond dat ik heb
zien, her stel, voe len ont staan tus sen ons. We had den el kaar no dig,
ons ver bond was van le vens be lang, zo wel voor haar als voor mij. En
Syl via past in dat plaat je. Ten aan zien van mij en ten aanzien van
Alice.

Op dat punt van mijn ge dach ten kwam Syl via bin nen met een be -
ker tje kof fie voor me. Na een slok je zet te ik het op de grond. Niet te
zuipen.

‘Er was niets an ders,’ ver ont schul dig de ze zich. ‘De thee zag er nog
vie zer uit.’

‘Wat vind jij van deze pre sen ta tie?’
Ze glim lach te. ‘Ik zie die voor de twee de keer. Hij is niet al leen lid

van de Club van Rome, de Club van Boe da pest, de Ba sel Kring, de
Académie Françai se, hij heeft zelfs een ei gen oce a no gra fisch on der -
zoeks schip, aang eschaft met zijn No bel prijs, er gens in de seventies.’

Ik zucht te. De man was het toon beeld van oprech te, baan bre ken -
de we ten schaps be oe fe ning in een onon der bro ken car rière. Om ja -
loers op te wor den. Er viel me een ge dach te in: ‘Dus... is hij de spreek -
buis van de cri ti ci van het IPCC?’

‘Hm, niet echt, ge loof ik. Rome, Boe da pest en de Kring ver te gen -
woor di gen zo ont stel lend veel ken nis out of the box... Er zijn meer be -
roem de we ten schap pers die hun te gen draad se stem la ten ho ren. Dat
moet wel, want met on be ken de “dis si den ten” wordt genadeloos af -
gerekend.’ 

Daar kon ik van meepra ten. Ik was tot nu toe de dans ont sprong -
en, dank zij wel licht deze op dracht, die ik weer te dank en had aan Aart 
en Pat rick en via hen aan Ali ce. Ik keek naar Sylvia’s pro fiel en re a li -
seer de me dat ik niets van haar af wist. Niet waar ze woon de, wat ze
hier voor had ge daan, zelfs niet haar ach ter naam. Blijk baar was ze
nog al be trok ken bij wat er gaan de was en was de Ba sel Kring ook een
draai schijf voor on af hank elij ke wetenschappers.

149



Vreemd dat ik in zo’n af ge perkt hier en nu ver zeild was ge raakt,
het viel me nu pas op. Zou dat voor haar ook gel den? Ver moe de lijk,
zij was net zo ge fo cust op dit... hoe moest ik het noe men? Kruis punt
van mo ge lijk he den? Zij en ik, ook Ali ce en nu zelfs MacUigh, we wa -
ren in een soort tom bo la ge trok ken waar we in ver schil len de rich -
ting en uit ge sling erd kon den wor den, af hank elijk welk touw we te
pak ken kre gen. Met lege of vol le han den, verguist of met roem be -
laden. 

Zo kan die wel weer, Blink, maan de ik me zelf.
De zaal be gon weer vol te lo pen met druk pra ten de be zoe kers. De

helft be stond uit jong en men sen, stu den ten waar schijn lijk. Er wa ren
ech ter ook heel wat wit te kui ven en grijs ha ri ge sche dels te bespeuren. 

Op het pro jec tie scherm ver scheen het be ken de beeld van ge -
bleekt, dood ko raal.

De oce a no graaf kwam uit een zij deur tje en was al aan het pra ten
toen hij het po di um op ging. 

‘Dat het ko raal af sterft om dat de bo ven ste laag van de zee war mer
wordt is mijns in ziens on zin. Ik heb in mijn tijd pracht i ge ko ra len
aang etrof fen in heel war me zee ën en kust wa te ren on der sterk fluc tu -
e ren de tem pe ra tu ren. Nee, warm te is niet de oor zaak. Zou die mis -
schien ge von den kun nen wor den in de toe ne men de ver vui ling van
de oce a nen met na no deel tjes plas tic, nu tri ënten en ra di o ac ti vi teit?
Niet al leen van Fu kus hi ma: hoe veel at mos fe ri sche proe ven zijn er in
de vijf ti ger en zes ti ger ja ren niet ge daan met atoom bom men in de Pa -
ci fic, Noord-Afri ka en Aus tra lië? Mis schien gaan de ko ra len wel
dood omdat hun voedsel, de microscopische algjes, periodiek giftig
worden.’

Het was stil ge wor den in de zaal. Geen vra gen stel lers. De vra gen
die de spre ker zelf op wierp wa ren al on be ant woord baar. Hij dren tel -
de wat rond en liet een foto van een ver la ten waterpomp zien.

‘Nog iets: het zou best zo kun nen zijn dat de zee spie gel niet al leen
stijgt om dat het zee wa ter war mer wordt (met de vraag: ook de diep -
zee?) en er steeds meer land ijs smelt (een pro ces dat al 20.000 jaar aan
de gang is), maar ook om dat het zoet wa ter op en in de con ti nen ten
dra ma tisch is af ge no men. Ik wijs even op het verd we nen Aral meer en 
het verd we nen en verd wij nen de die pe grond wa ter in Noord-Afri ka,
India, Bang la desh, Aus tra lië, Chi na en de VS. Zelfs een nat land als
Ne der land heeft droogteproblemen. Ja?’

Een vraag stel ler uit de zaal: ‘Zitten die ver schijn se len dan niet in
de mo del len?’

‘Niet dat ik weet. Ik heb hier trou wens ner gens kwan ti ta tie ve ge ge -
vens over kun nen vin den.’
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Ie mand an ders uit de zaal ver brak – met eni ge hu mor hoor baar in
haar stem – de ge val len stil te: ‘Lijkt me iets voor een pro mo tie on der -
zoek.’

‘Het zijn maar in ci den ten, maar als er die per dan 200 me ter moet
wor den ge boord om wa ter te vin den, waar eer der 6 me ter al vol doen -
de was, mo gen toch eni ge alarm bel len af gaan. Een an der ecla tant
voor beeld: de bo dem da ling in de vrucht ba re Cen tral Val ley in Ca li -
for nië, die op som mi ge plaat sen 5 me ter of meer be draagt... bo dem -
da ling! Hoe veel wa ter is daar al niet weg ge pompt? En het kan niet
meer aang evuld wor den: de po ri ën zijn voor goed ver kleind. Hoe veel
van deze bo dem da ling draagt bij aan de re la tie ve stij ging van de zee -
spie gel? Het is een nieuw soort in zak ken van het land en is vast niet in
de meet ge ge vens verdisconteerd. Logisch: er zijn nog geen data van.’

‘Met an de re woor den: u be weert dat er voor spel ling en wor den ge -
daan op ba sis van mo del len die on vol le dig zijn?’ Bij de in ter rup tie mi -
cro foon stond ie mand die ik vaag her ken de als een on af hank elij ke
journalist.

‘Ach, ik noem slechts een paar va ri a be len waar we nog wei nig of
niets van af we ten. Om ze dan maar weg te la ten uit de ver ge lij king -
en... tja, de ge schie de nis van de toe komst zal uit wij zen wie er in ge -
bre ke is gebleven.’

‘Heeft u nog meer van die on be ken de va ri a be len?’
‘Ach, die kunt u zelf ook uit de be richt ge ving ha len. Ik noem iets

dat mij zelf zor gen baart: de hoe veel heid kwik die in ri vie ren, en dus
de oce a nen, te recht komt als ge volg van il le ga le gou dwin ning. Ergens
moe ten cij fers zijn van de hoe veel he den kwik die aan goud zoe kers
ge le verd wor den. Dan is een sommetje snel gemaakt.’

Het was nu dood stil in de zaal. Een meis je stom mel de naar de mi -
cro foon en vroeg met een be ven de stem: ‘Professor, kunt u ook in ci -
den ten noe men, om met uw woor den te spre ken, waar we hoop uit
kun nen putten?’

De wit ha ri ge man op het po di um veer de op. ‘Welzeker, jong eda -
me. U kunt die trou wens zelf op in ter net en YouTu be op zoe ken. Geen 
erg we ten schap pe lij ke ka na len, maar vol met ding en die men sen be -
wegen.’

‘Zoals?’ Ze hield vol.
‘Ik noem maar een paar ding en. Lo ka le ini ti a tie ven om re gen wa -

ter vast te hou den voord at het weg stroomt. De aan plant van bo men,
die soms ja ren lang met wa ter uit wa ter fa brie ken moe ten wor den be -
vloeid maar die ui tein de lijk het lo ka le kli maat wel gun stig gaan be -
ïnvloeden. So lar ener gy, die steeds goed ko per wordt en waar mee je
slecht wa ter en zee wa ter kunt transformeren en verpompen. ’
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‘Dat klinkt nog steeds als of het in het niet valt bij de mas sa le ver -
nie ti ging.’

‘Misschien, maar er schuilt een ge heim in.’
‘Wilt u dat noe men?’
De zaal luis ter de adem loos naar de di a loog tus sen het on be ken de

meis je en de be ken de oce a no graaf.
‘Ik zei het ei gen lijk al: het zijn lo ka le ini ti a tie ven – vaak on der -

steund door we reld wijd ope re ren de in stel ling en – van lo ka le ge -
meen schap pen. Men sen die het sa men doen om dat ze be grij pen dat
ze er al leen sa men uit kun nen ko men. Boe ren die sa men wer ken om
wa ter op te slaan ach ter klei ne dam men en daar mee het grond wa ter -
peil her stel len. Dor pen en scho len die bo men plan ten. De “green
belt” ten zui den van de Sa ha ra is een ge co ördineerde ac tie van dui -
zen den lo ka le ge meen schap pen die een bre de gor del bo men aan -
plan ten van de oost kust tot de west kust... waar Afri ka het breedst is.
Waarmee ze de oprukkende woestijn effectief een halt toeroepen.’

Dit is so ci o lo gie! De man heeft het hier over so ci a le pro ces sen
waar de oplos sing en van daan moe ten komen. 

Er kwa men nog enk ele stu den ten naar de mi cro foon toe. Ze over -
leg den even en een tje nam het woord: ‘Professor, u hebt net een aan tal 
va ri a be len ge noemd die niet in de mo del len zijn verd is con teerd, om -
dat er geen data over be schik baar zijn. Waar om wordt daar dan geen
on der zoek naar gedaan?’

‘U stelt de cor rec te vraag. Mijn mis sie als ambte lo ze bur ger is om
deze on der wer pen on der de aan dacht te breng en, op dat er jonge
men sen zijn die er on der zoek naar gaan doen.’

Een ou de re man stond op en riep met lui de stem: ‘Mijnheer, dat
zijn rand ver schijn se len die mon di aal geen enk el ge wicht in de schaal
leg gen. Ik neem het u kwa lijk dat u hier twij fel zaait...’ Een stu dent aan 
de mi cro foon on der brak hem, en aang ezien zijn stem ver sterkt werd,
ge beur de dat nog al ef fec tief, om een be leefd woord te ge brui ken: ‘Hij
geeft ons wel hoop, mijn heer!’ Het meis je riep ge ëmotioneerd: ‘Wij
er ven de Aar de van uw ge ne ra tie, mijn heer, en wij moeten haar weer
heel maken!’

‘De kli maat ak koor den...’ pro beer de de man nog, maar dat werd
door stu den ten in de zaal met boe ge roep ont vang en.

De oce a no graaf brak in: ‘Ik hoor de het woord hoop. Na tuur lijk is
er hoop. Na tuur lijk is de mens heid in staat om zich aan te pas sen en
waar no dig, zijn bi o toop aan te pas sen. Ik ben een eco-op ti mist, we
gaan dit aan pak ken en over le ven, ik ge loof niet in een doem scenario.’

‘De mo del len...’ schreeuw de de man, en werd weer met boe ge roep
over stemd.
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‘Het pro bleem met de mo del len is dat het bij na al leen over de ver -
meen de of be we zen in vloed van door men sen ver oor zaak te CO2 op
de glo ba le tem pe ra tuur gaat. Met als ge volg dat alle mid de len wor den 
ing ezet om die toe na me in te per ken, ter wijl de op war ming ge woon
door gaat, nu eens wat lang za mer, dan weer wat snel ler. Wat we ook
doen of niet doen. Ik ram mel er aan om u at tent te ma ken op an de re
pro ces sen die een glo ba le in vloed heb ben op het wel en wee van de
Aar de. Pro ces sen waar aan ge werkt kan wor den en die ui tein de lijk
ook economisch voordeel zullen opleveren.’

Ik ging recht op zit ten. Naast een so ci o lo gi sche in steek kwam hij
nu met eco no mi sche fac to ren. Ik was be nieuwd. Ik had al et te lij ke
blad zij den in mijn no ti tie boek volgekrabbeld.

‘Gebeurt er ook zo iets voor de ko raal ei lan den die on der drei gen te 
gaan?’ werd uit de zaal ge vraagd.

‘Er zijn ze ker oplos sing en. Der ge lij ke atol len kun nen op ge hoogd
wor den met dood ko raal. Ver vol gens kan nieu we ko raal vor ming ge -
sti mu leerd wor den met be staan de tech nie ken, zo dat op de lange
duur de atol mee groeit met de stij gen de zee spie gel, zo als het al tien -
dui zen den jaren is gegaan.’

‘En de delta’s?’
‘Er zijn we reld wijd tien tal len voor beel den hoe delta’s mee groei en

met de zee spie gel stij ging. Ook hier geldt dat lo ka le ge meen schap pen, 
ge hol pen door ing enieurs bu reaus en aan ne mers, hun ei gen ge bie den
leef baar kun nen hou den. Hier voor hoe ven we niets nieuws uit te vin -
den: al leen de handen ineen slaan.’

‘Hoe moet dat ge fi nan cierd wor den?’
‘Vanuit de waar de ver meer de ring van be schermd land en de pro -

duc ti vi teits stij ging. Dat geldt voor alle ma nie ren van duur zaam be -
heer. Geen oor log te gen el kaar, maar dat geld nut tig bes te den. Infra -
struc tuur ont wik ke len die geld ople vert, in be spa ring en, min der ver -
kwis ting, in wel zijn. We ge ven tot 20% van het BNP uit aan ge zond -
heid, maar doen niets aan stress, aan mi lieu fac to ren, aan ong ezon de
land bouw, we ma ken ons zelf ziek en kij ken niet naar de oor za ken, al -
leen naar de symptomen en daar stroomt het geld naartoe.’

Kijk, daar kon ik een ar ti kel aan wij den! De ge ge vens wa ren vast te
vin den. Zou er ooit ie mand be re kend heb ben wat het Del ta plan in
Ne der land heeft opgebracht? 

De le zing liep op z’n eind, het werd wat rom me lig, en de spre ker
vroeg of er nog dring en de vra gen wa ren. Her en der wat ving ers,
maar er was een wat hip pie-acht i ge fi guur in dui de lijk ge brei de wol -
len kle ren die op stond en op een of an de re ma nier de stem ming wist
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te be heer sen en aan dacht kreeg. Hij was blijk baar geen on be ken de in
dit gezelschap.

Met een zwaar ac cent nam hij het woord: ‘Ik denk dat uw hele be -
toog van be lang is, maar dat u de be lang rijk ste fac tor toch niet naar
waar de schat. Dat is niet de zon en het zijn niet de men sen, maar de
Aar de, die de re gis seur is van wat ook u schetst als kli maat-ve ran de -
ring. Ik ben her der, op de Alm. Mijn vriend, de mu si cus Frank Zap pa, 
kwam vaak bij me op be zoek, hij zocht de rust en groots heid van de
ber gen. Hij leer de me te lui ste ren naar de mu ziek van de aar de. Die is,
u noem de haar al Gaia, een en ti teit die een ho ge re graad van be wust -
wor ding heeft, veel ho ger dan wat wij men sen kun nen be vat ten. Daar 
valt uw ther mo staat-func tie on der, maar nog veel meer, wij men sen
zijn deel van haar plan en taak, die iets met bewust wording te maken
heeft. ’

De zaal luis ter de, hier sprak ie mand niet als we ten schap per, maar
als we ter, als ie mand die in der daad ook de mu ziek van de aar de kon
horen.

‘Het is de aar de, die met ver sto ring en van bui ten, zo als de zon die
op een nog ho ger ni veau ons zon ne stel sel be heert en daar om in in -
ten si teit fluc tu eert, en van bin nen, wij als mens heid die nog al slor dig
met de re sour ces van de aar de om gaan, moet om gaan. Ze streeft naar
een even wicht, een ho me os ta se, maar heeft veel meer mid de len om
dat te be ïnvloeden dan wij be grij pen en ook doe len die ver bui ten ons
ni veau van be wust zijn val len. Ze is de mens heid, die deel uit maakt
van haar gro te plan, goed ge zind en waar schuwt ons al lang er. Het
gaat haar niet om het niet ge brui ken van haar mid de len, delf stof fen,
ener gie en vrucht baar heid, maar dat we het fra gie le even wicht be -
drei gen, we zijn te ver ge gaan. Het is de aar de, die ons aan spreek punt
is, niet de zon en de in stra ling waar u over spreekt, laat dat aan haar
over. Dat kan pijn lijk uit pak ken, en werkt niet al leen via het kli maat
en be we ging en van de aar de zo als aard schok ken en vul ka nen, maar
ze be ïnvloedt ons op al ler lei ma nie ren, en heel sub tiel, denk maar
eens aan de af ne men de vrucht baar heid van de mens. Wat wij wel
kun nen ho ren, is de on der toon van wat die aar de al le maal doet, dat is
de mu ziek waar we naar mo gen lui ste ren en die ons ver trou wen kan
geven dat wij als nietige atomen in een oceaan van bewustzijn alle -
maal uniek en essentieel bijdragen. ’

Er viel een stil te, hier werd van uit het hart iets heel be lang rijks ge -
deeld, hier kreeg dat wat breed ge zien wordt als de groot ste be drei -
ging van de mens heid een an de re di men sie, onze an tro po cen tri sche
ar ro gan tie werd aan de kaak ge steld. De her der zweeg verd er, z’n
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woor den had den doel ge trof fen, maar daar wil de hij het blijk baar bij
la ten, hij verdween via een zijdeur. 

De oce a no graaf was blijk baar ook on der de in druk, maar wist niet
snel de op mer king en van de man uit de Alpen te plaat sen, en maak te
een eind aan de ses sie. Hij liep naar de deur, maar werd door tien tal -
len stu den ten om ringd en raak te, zo te zien, ge a ni meerd met hen in
ge sprek. Van een ech te af ron ding was geen sprake.

In de cha os kon dig de MacUigh aan dat hij te rug ging naar Am -
ster dam. Hij was uit zijn hu meur en was het zat. Hij ver wacht te mor -
gen het twee de ar ti kel en of ik al een idee had wan neer ik te rug zou
ko men. Dat wist ik niet en hij ver liet boos de zaal.

Alsof daar op ge wacht was schoof Oblin sky naast ons in de bank,
een kop thee in zijn hand.

‘Uw hoofd re dac teur is een ong edul dig mens,’ zei hij als in tro duc -
tie. ‘Ik zie dat u goed be schermd wordt.’ Hij glim lach te naar Syl via.
Me teen werd zijn ge zicht weer ernstig. ‘Mijnheer Blink, be hal ve dat
we hier de laat ste hand leg gen aan onze jaar lijk se rap por ta ge, een vol -
ko men on schuld i ge be zig heid, zijn er ook collega’s be zig met min der,
eh, feitelijke items.’

‘Ik heb van u be gre pen dat er ge schre ven wordt aan een nieuw pa -
ra dig ma. Daar om zijn we hier. Deze pre sen ta tie was een ver ras sing
voor ons.’

‘Paradigma is te veel ge zegd, een echt kan tel punt is nog niet in
zicht. La ten we zeg gen dat er ge werkt wordt aan enk ele cru ci a le uit -
gangs pun ten, nieu we zienswijzen.’

‘Kunt u daar iets van noe men?’ De woor den rol den ont span nen
uit mijn mond, maar van bin nen stond al les op eens strak. In de start -
blok ken, zeg maar.

‘Eh, nee, een werk groepje van uit de Ba sel Kring was hier mee be -
zig, maar die zijn al ver trok ken. Dit is de laat ste dag van het sym po si -
um. Het was maar drie dagen.’

Ik beet op mijn lip. Te laat! Over al het zelf de lied je: nie mand die ik
sprak kon iets sub stan tieels mel den. Hoe kon ik dan in vre des naam
die nieu we stand pun ten en ziens wij zen be com men ta ri ëren? Als nie -
mand iets zin nigs zei? Of hiel den ze zich op de vlak te? Was het te
explosief materiaal? 

Oblin sky on der brak mijn pes si mis ti sche ge dach ten la wi ne:
‘Misschien in te res seert het u: van avond is er een le zing met dis cus sie
na van een land ge noot van u, de pu bli cist Loek Zaal, over know led ge
ba sed eco no my ver sus emo ti on ba sed eco no my.’

Ik spit ste mijn oren: dit was wel licht een deel van het ant woord op
het eer ste agen da punt van het bank iers cong res: ren de ment.
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Syl via nam me bij mijn arm mee naar bui ten.
‘Re lax, re lax,’ mom pel de ze. Pas bui ten ont span den mijn ge bal de

vuis ten zich een beetje.

156



RE DUC TI O NIS TISCH OF HO LIS TISCH?

Na een sim pel avond maal in een la waai ig stu den te neet huis lie pen
we naar de ge hoor zaal waar het dis puut plaats zou vin den. Ik was in
som be re ge dach ten verd iept en me nau we lijks be wust van Syl via, die
de hele tijd erg stil was ge weest. Het was me te moe de als of de pre sen -
ta tie van de oce a no graaf – waar van ik ver moed de dat hij veel meer
wist dan hij liet mer ken – een ex tra last op mijn schou ders had ge legd. 
Het ging al lang niet meer om lou ter een ver nieuwd pa ra dig ma voor
de bank en en de geld jong ens. Het ging om de hele san tenk raam. Wat
had ik die jong ens ook al weer voor ge hou den? Dat het om de pla neet
ging. We had den geen an de re. Nu was dat bom me tje in mijn ei gen ge -
zicht ont ploft, leek het wel. Hoe meer ik me er ging be zig hou den en
mijn ho ri zon ver breed de – iets dat Aart me had aan be vo len – des te
wan ho pi ger werd mijn zoek tocht naar de ant woor den die van me
ver wacht wer den. Wat was ik toch af een toe een blaaskaak. Jaja,
mister Blink zou wel vertellen hoe het moest. 

Ik liep voort du rend bin nens monds te vloe ken en er liep nog wel
zo’n lie ve vrouw naast me. Wat, lief? Wat wist ik van haar? In ie der ge -
val bleef ze bij me.

Voor de deur van de ge hoor zaal was het druk en ik trok Syl via te -
gen me aan.

‘Het spijt me, Syl via. Ik ben van mijn stuk. Let er maar niet op,’
mom pel de ik. Ze druk te mijn arm in haar zij als ant woord. De wel -
ving van haar ste vi ge boe zem te gen mijn arm bracht me te rug op de
aarde.

Ik ken de Zaal als een suc ces vol on der ne mer in de com pu ter bran -
che en eer tijds om stre den te le vi sie ma ker. En van zijn recente boeken. 

Oblin sky boog zich naar ons over en fluis ter de: ‘Hij is een graag
ge zie ne gast in de Ba sel Kring. Zijn es says le ve ren al tijd vuur werk op.’

‘En in spi ra tie voor an de ren,’ vul de Syl via glim lachend aan. Ze had
ge voeld hoe ik zach ter werd. Ik kon weer com mu ni ce ren.

De ge spreks lei der leid de hem in. Zaal ging staan en wan del de
heen en weer met de mi cro foon in zijn hand. Hij had geen pa pie ren
bij zich, het zou een spon taan ge beu ren kun nen worden.

Hij sloeg zijn ogen op en keek de zaal rond. ‘Ja, ik kwam op deze
ge dach ten toen ik er gens las waar mee Paul Ro mer de No bel prijs voor
eco no mie heeft ge kre gen. Ik mis te daar in een we zen lijk ele ment. De
fo cus die de gang ba re eco no mie legt op “know led ge ba sed eco no mie”
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gaat vol gens mij voor bij aan de re a li teit van een “emo ti on ba sed eco -
no my..’

Er was enig ge mur mel hoor baar in de zaal. Hij wist knup pels in
hoen der hok ken te gooi en! Hij ver volg de met een in lei ding die voor
mij niet veel nieuws be vat te. Een van de gro te pro ble men in de in ter -
na ti o na le fi nan ci ële we reld, zo be toog de hij is het te rug lo pend ren de -
ment. Het ren de ment van za ken bank en is ge re la teerd aan het ren de -
ment van hun klan ten; mul ti na ti o nals, equi ty funds. Goed ver d ie nen
aan fi nan cie ring van han del of pro duc tie wordt in de steeds trans pa -
ran te re we reld eco no mie moei lij ker. Veel on der ne ming en fi nan cie -
ren dat trou wens zelf van uit hun op ge pot te win sten. Insti tu ti o ne le
be leg gers, pen si oen fond sen en zelfs hed ge-fond sen zoe ken voort du -
rend naar mo ge lijk he den om ren de ment te ma ken. Daar bij zijn veel
van de tra di ti o ne le en sta bie le mo ge lijk he den on der druk ko men te
staan. Alleen in be paal de sec to ren zo als far ma, wa pens en de kli -
maat bu si ness lukt dat nog, hier en daar wordt ook in on roe rend goed
nog verdiend, maar de demografie bedreigt ook dat melk koetje. Men
is naarstig op zoek naar meer speculatieve in vesteringen. 

Tot nu toe open deu ren van Zaal. Maar goed, de mees te toe hoor -
ders zijn stu den ten en niet zo door de wol ge verfd als ik.

De lage ren te stand, leg de hij uit, is niet al leen ge volg, ook mede
oor zaak van een stag ne ren de ont wik ke ling. Geld is goed koop. Het
wordt steeds min der ge mak ke lijk om door geld te ste ken in goed ren -
de ren de in ves te ring en, nieuw geld te verd ie nen. Er is ze ker nog eco -
no mi sche groei. Dat gaat ech ter om sec to ren met een eind i ge ho ri -
zon, zo als de bouw, kli maat-maat re ge len, be spa ring en door au to ma -
ti se ring, be te re lo gis tiek en steeds gro te re pro duc ti vi teit, zoals het
steeds goedkoper produceren van massagoederen. 

‘Productie is ech ter ein dig want je kunt ui tein de lijk maar één auto,
boor machi ne, bar be cue of smartpho ne te ge lijk ge brui ken. Ja?’

Er was ie mand bij een mi cro foon gaan staan om een vraag te stel -
len.

‘Welke rol speelt de be vol kings op bouw hier in? Ik be doel, er zijn
ver grij zen de lan den en lan den met een enor me jonge be vol king.’

‘Daar kan ik iets over zeg gen. De mog ra fi sche ont wik ke ling en be -
drei gen op ter mijn bij voor beeld de on roe rend goed markt in veel
wes ter se lan den. Een ver grij zen de be vol king le vert wei nig wo ning -
zoe ken den op. In Afri ka ligt dat om ge keerd, maar daar is ar moe de
een be per ken de fac tor. Men zoekt in be paal de regio’s ren de ment in
extreme luxe. Ook dat is echter eindig.’

Er was een twee de stu dent voor de in ter rup tie mi cro foon gaan
staan.
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‘Innovatie is toch de mo tor ach ter eco no mi sche groei?’
‘Nu nog wel. Op lang ere ter mijn dro gen ech ter ook de mo ge lijk he -

den voor in no va tie op.’
Ik was be nieuwd hoe hij dat ging verd ui de lij ken.
De stu dent ook: ‘Dat mag u me uit leg gen.’
Wat hij daar over zei vond ik wat kort door de bocht: eco no mi sche

ver vlak king door glo ba li se ring zou het steeds moei lij ker ma ken om
gro te han dels win sten te be ha len. Roe ke lo ze ex ploi ta tie van de zee, de
bo dem en de na tuur, zelfs woe ker win sten door mo no po lies zou den
steeds va ker een halt toegeroepen worden. 

Daar zag ik nog niet veel van. Tra di ti o neel was het de tech no lo gi -
sche voor uit gang, die de eco no mi sche mo tor op toe ren hield, met
on even wicht i ge (post-)ko lo ni a le uit bui ting als de ba sis van de “Wes -
ter se” voor sprong. Op mid del lange ter mijn was er nog veel te ver be -
te ren, bij voor beeld de ko men de ener gie-trans itie, die vergt nog enor -
me in ves te ring en. Op ter mijn wordt ener gie goed ko per en ge mak ke -
lij ker lo kaal op te wek ken. Daar mee weer kun nen pro ble men als
lokale watervoorziening en mobiliteit worden aangepakt. 

Dat was ik met hem eens, maar het was dan ook mijn stok paard je.
‘Er ko men dan ook meer kan sen voor lo ka le pro duc tie, mi cro-

 land bouw en de-ur ba ni sa tie... Ge duld, ik ben nog niet uit ge spro ken:
dat zal al leen kun nen wer ken als ink omens ong elijk heid, on be heers -
ba re di ver si teit, ge brek aan zing eving en res pect, niet voor maat -
schap pe lij ke onrust of erger zorgen.’

Na deze omi neu ze woor den was het even stil. 
Daar heb je het weer! Een hint naar de nood zaak voor nieu we

ziens wij zen, maar geen con cre te for mu le ring en. Dat deed nou ie der -
een: het pro bleem aan stip pen en ver vol gens verder praten.

Weer ie mand aan de mi cro foon: ‘Ik vind dat geen ant woord op de
vraag. Het zijn meer, eh, om ge vings fac to ren, die u noemt. In ma the -
ma ti sche mo del len is in no va tie een cru ci a le fac tor voor groei. Wilt u
daar nader op ingaan?’

Heel goed. Nu moet hij la ten zien dat hij de ma te rie be heerst.
‘Dat wil ik ze ker. Het is zelfs de vol gen de pa ra graaf van mijn le -

zing.’ 
Nu kwam een tech nisch ver haal: eco no mi sche groei op lange ter -

mijn is door eco no men vaak ge re la teerd aan tech no lo gie. Zaal noem -
de het So low–Swan mo del dat uit gaat van steeds ho ge re pro duc ti vi -
teit per wer ker. Hij stel de de vraag waar die in no va tie van daan komt.
Eco no men zo als No bel prijs win naar Paul Ro mer heb ben ma the ma ti -
sche mo del len ge bouwd, die uit gaan van ge rich te “in ten ti o nal” re -
search and de ve lop ment en van groei door “in ter ne” fac to ren, de en -
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do ge nous growth the o ry. Deze the o rie stelt dat groei niet zo zeer af -
hank elijk is van ex ter ne, niet zui ver eco no mi sche fac to ren, maar van
fac to ren bin nen de eco no mie, zo als tech no lo gi sche ont wik ke ling en
in ves te ring en in ken nis en men se lijk ka pi taal. Deze aan pak gaat er
van uit, dat de neo-klas sie ke aan na me, dat ui tein de lijk de te rug lo -
pen de ren de men ten, re turn to ca pi tal, in de pro duc tie zul len lei den
tot stag na tie, kan wor den ver vang en door steeds maar te blij ven in -
ves te ren in human capital. Dat gaat nog voorbij de tech nologie.

Hij be sloot met: ‘Ik zie de vra gen op uw ge zicht bran den.’ 
Uit de zaal: ‘Het AK mo del!’ 
‘Legt u dat even uit voor de niet-eco no men on der ons,’ re pli ceer de

Zaal ge moe de lijk. Een stu dent kwam naar de mi cro foon.
‘In de for mu le Y=AK staat Y voor to ta le out put van de eco no mie,

K voor ka pi taal, fy siek en men se lijk, en A voor het ni veau van de tech -
no lo gi sche voor uit gang. Als de A maar po si tief blijft en te ge lijk het
ka pi taal ge lijk blijft of toeneemt, is er groei.’

Hij knik te. ‘Het blijkt al leen in de prak tijk steeds moei lij ker om
sub stan ti ële ren de men ten te be ha len. Alleen in sec to ren waar mo no -
po lies en te kor ten en ge ma ni pu leer de be hoef ten een rol spe len, zo als
far ma, be wa pe ning en in ze ke re zin in ter net, kan nog bo ven matig
verdiend worden.’

‘Wat be te kent dat, in uw ogen, voor de we reld eco no mie?’
‘Daar kom ik straks op. Eerst wil ik nog een paar dui de lij ke man -

co’s noe men van het en do ge ne groei mo del. Manco’s die verd oe zeld
wor den door in we zen ach ter haal de maat re ge len van over he den en
cen tra le bank en. Als ie der een denkt dat het zo moet en het me di cijn
werkt niet, verd ub belt men de do sis. Het wordt dan steeds moei lij ker
om het fa len van het model in het licht te krijgen.’

‘U weet wel hoe het moet?’
Zaal grijns de. ‘Natuurlijk niet, maar ik mag meepra ten.’ Weer se -

rieus: ‘In de eco no mie is nog ruim te voor ver schil len de scho len, die
het vol strekt on eens met el kaar zijn. Het eco no mi sche pa ra dig ma is
zo vaag dat ver schil len de stand pun ten en ziens wij zen naast el kaar
kun nen be staan. Eco no mie is na tuur lijk geen echte wetenschap...’

‘Met die me ning zult u heel wat te gen stand op wek ken,’ meen de de
man aan de mi cro foon. Ik be keek hem be ter. Hij stond daar pal voor
een me ning, leek wel. Wat zou zijn ach ter grond kun nen zijn? Mis -
schien zou ik hem straks kun nen interviewen.

‘Ach ja. Het is een ma nier om pa tro nen te ont dek ken in de veel heid 
van trans ac ties. Door er wis kun di ge for mu les en mo del len op los te
la ten hoopt men te ont dek ken hoe die trans ac ties tot stand ko men en
hoe die pa tro nen zijn te ver kla ren, dus beïnvloedbaar wor den.’
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‘Zo is de na tuur kun de toch ook be gon nen?’ sti pu leer de de man
aan de mi cro foon. ‘Dat noe men we we ten schap.’

‘Dan spre ken we over na tuur kun di ge wet ten. Die zijn niet on der -
he vig aan emo ties. Dat soort wet ten zie ik in de eco no mie niet. Ik be -
doel, men maakt ma the ma ti sche mo del len, maar of die on der alle
om stan dig he den werken is niet zeker.’

‘Daar kan ik het mee eens zijn. U had het over en do ge ne groei. Dat
im pli ceert dat er ook een exo ge ne groei zou be staan.’

‘Er wordt door som mi gen be weerd dat er al leen en do ge ne groei
be staat. Er wordt in de en do ge ne groeit he o rie van uit ge gaan dat lange 
ter mijn groei af hank elijk is van be leid, zo als sti mu le rings maat re ge -
len, sub si dies, steun voor de we ten schap, re gu le ring. Groei is dan het
ge volg van open heid, con cur ren tie, ve ran de ring en in no va tie. Men
neemt aan dat de eco no mie in die zin maak baar, stuur baar is. Ge -
richt heid op ve ran de ring, en dus op in di vi du a li teit bo ven het col lec -
tie ve, is de ba sis van groei en wel vaart. Van die groei pro fi te ren we al -
le maal; het neo-li be ra le uit gangs punt. De know led ge ba sed eco no my
is tot doel ge maakt, wordt ge zien als het vei li ge en lo gi sche pad naar
de toe komst, maar gaat voor bij aan de emo ti on-ba sed economy.’

Hèhè, nu ko men we er gens. Het woord is ge val len. Nu kan het in -
te res sant wor den. 

Er werd een pau ze aang ekon digd. Ik ging wat meer ont span nen
zit ten. Syl via keek me even aan en stond op toch iets drink baars te
sco ren. Na de kor te pau ze, waar bij ik voor na me lijk som ber zat te kij -
ken naar mijn be ker tje on sma ke lij ke au to ma tenk of fie, kwam Zaal
bin nen, om ringd door op ge won den stu den ten die van al les wil den
we ten. Syl via zat met Oblin sky te praten, maar ik luisterde niet.

Dit was mijn vak ge bied, voor haar mis schien wat al te ra ti o neel en
we ten schap pe lijk.

De aan na mes in de en do ge ne groeit he o rie zijn moei lijk te kwan ti -
fi ce ren, en ook groei is niet sim pel te vat ten. Neem bij voor beeld het
toe ge no men oplei dings ni veau: dat heeft op zich niet tot meer werk
ge leid. Wel an der werk. Ook het catch-up ef fect, “con di ti o nal con ver -
gen ce”, waar bij “arme” lan den snel ler groei en dan rij ke, door d at daar
nog meer verd ienk an sen zijn en men de tech no lo gie en struc tu ren
re pli ceert zon der de R&D kos ten, wordt niet door die the o rie ver -
klaard. Is niet-groei stag na tie? Wat is groei in we zen? Is dat iets na -
tuur lijks? Of is eco no mi sche groei ge bo ren uit angst om te kort te heb -
ben? Inno va tie is toch ook vaak het ge volg van el len de, te gen spoed,
de nood zaak om oplossingen te vinden voor dreigende problemen,
dus uit angst.
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Blijk baar stel den meer toe hoor ders zich die vraag. Ik keek op toen
niet Zaal be gon te pra ten, maar een mij on be ken de man.

‘Het idee, dat groei niet za lig ma kend is en zo ge naam de voor uit -
gang ons tot op de grens van eco lo gi sche sta bi li teit heeft ge bracht,
komt in de en do ge ne groei mo del len niet uit de verf. Wat kunt u
daarover zeggen?’

Zaal, blij met deze voor zet, ant woord de snel: ‘In we zen zegt dit
mo del dat groei schaal baar is. Dat blijkt in de prak tijk niet te klop pen, 
we lo pen te gen gren zen aan. Bij voor beeld het in ves te ren in in fra -
struc tuur en in dus tri ële ca pa ci teit, wat zo goed uit pak te in de na-oor -
log se op bouw en in som mi ge ont wik ke lings lan den (vol gens het
neo-Mar xis ti sche Feld man–Ma ha la no bis mo del) werkt niet meer;
meer au to we gen brengt meer verkeer, niet minder files.’

‘Dat is geen ant woord.’
‘Ik ben hier dan ook niet om ant woor den te ge ven, juist om vra gen 

aan te wak ke ren,’ lach te Zaal. ‘Ik zet vraag te kens ach ter stel ling en van
men sen die denk en een ant woord te hebben.’

‘Kunt u voor beel den ge ven van emo ti on ba sed eco no my? Dat is me
niet dui de lijk.’ 

‘Echte groei spurts zijn vaak het ge volg van oor lo gen of ram pen,
in no va tie als re me die te gen ellende.’

Toen het stil bleef na deze one li ner, ging hij uit leg gen dat als we iets 
rui mer kij ken in ves te ring en en de daar uit voort vloei en de in no va tie
vaak het ge volg zijn van be drei ging en, van angst en on ze ker heid.
Echt of ge ma ni pu leerd. NASA en de reis naar de maan wa ren het ge -
volg van Kou de Oor log denk en, R&D in kli maat en ener gie heeft te
ma ken met het ang sti ge denk en over op war ming. Emo ties spe len een 
be lang rij ke re rol in in no va tie dan het geld, dat we er aan uitgeven. 

‘Grote uit vin ding en wor den vaak on der druk ge daan, zo als tij dens 
oor lo gen. Meer oplei ding, meer R&D, meer ‘venture capital’; het
speelt ze ker een rol, maar emo ties, de nood zaak om oplos sing en te
vin den, en de ne ga tie ve re so nan tie spe len ze ker een rol. Paul Ro mer
wees te recht op het be nut ten van cri ses als im puls voor in no va tie: “A
cri sis is a ter ri ble thing to was te”, vrij naar Machi a vel li: “Ne ver was te
the opportunity offered by a good crisis”.’

De man ach ter de mi cro foon lach te. ‘U weet dat het twee de ka rak -
ter van het Chi ne se woord voor cri sis “nieu we mo ge lijk heid”
betekent?’

Zaal glim lach te even. ‘Over Chi na ge spro ken. De ont wik ke ling
van lan den als Chi na en India ge du ren de de laat ste de cen nia is niet
al leen een kwes tie van geld, maar mijns in ziens voor al aang espoord
door het ge voel ach ter te lo pen bij het “Wes ten”. Emo tie speelt in hun
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groei een gro te re rol dan veel eco no men wil len er ken nen. De be hoef -
te om ook ge res pec teerd te wor den is een al ge meen men se lij ke. Fran -
cis Fu kuy a ma re la teert dat aan het Oud-Griek se Thy mos, de drang
naar er ken ning, naar ei gen waar de. Het werkt ook in de mi cro- eco no -
mie, waar No bel prijs win naar Da niel Kah ne man de rol van emo ties
bo ven ra ti o neel be slis sen on der de aan dacht bracht. Emo tie ont -
breekt in de groei mo del len van de ma cro-eco no men. Men gaat nog
steeds uit van huis hou dens die hun bud get maximaal willen
uitnutten en van bedrijven die zo veel mogelijk winst willen maken.’

‘Als ik het goed hoor be schul digt u de lei den de eco no men van
mecha nis tisch-re duc ti o nisch denken.’

Ik veer de op. Hier werd een po le miek uit ge voch ten. Maar veel
nieuws had ik nog niet ge hoord. Intus sen bleef mijn ui ter lij ke aan -
dacht bij het ge sprek in de zaal.

‘Ik be schul dig nie mand, bes te man. U snijdt de kern van de zaak
aan: u be noem de net het hui di ge we ten schaps-pa ra dig ma.’

‘Is mecha nis tisch-re duc ti o nis tisch denk en “het” pa ra dig ma voor
de we ten schap?’

Juist. Waar om weet zo ie mand dat niet?
‘Kort door de bocht, maar in we zen juist. De “Wes ter se” we ten -

schap dan. Eerst alle ver schijn se len re du ce ren tot mecha nis men, zo -
dat we zo ge naamd na tuur kun di ge for mu les kun nen ge brui ken. Ver -
vol gens de zelf ge cre ëerde mecha nis men uit een ra fe len, dus ver d er
re du ce ren, tot een wis sel wer king tus sen een dui di ge han de ling en, die
we kunnen multipliceren tot patronen.’

‘Dat klinkt als na tuur kun de.’
‘De fy si ca wordt ge zien als de ul tie me scien ce, vrij van sub jec ti vi -

teit. Het deel tje-golf di lem ma in de kwan tum fy si ca haalt ook dat
beeld on der uit, maar goed. Gam ma we ten schap pen pro be ren zo veel
mo ge lijk aan te leu nen te gen de ij ze ren wet ma tig he den van de na -
tuur kun de om ook als vol waar di ge scien ce ge zien te wor den. Ter wijl
ze als ho lis ti sche wetenschap veel beter zouden presteren.’

Daar heeft hij een punt. Mooi dat hij dat hier over het voet licht
brengt. Stu den ten staan ope ner voor nieu we, heel an de re ge dach ten
dan de ge ves tig de we ten schap pers. Enke le bij zon de re men sen daar -
gelaten.

‘Dat geldt vol gens u ook voor eco no mie?’
‘Zeker. Je zou emo ti on ba sed eco no my kun nen be schou wen als een

ho lis ti sche be schou wing. Ze ker waar ma te ri ële no den min of meer
zijn af ge dekt, spe len za ken als het zoe ken naar res pect, zing eving en
so ci a le ver bon den heid een steeds grotere rol.’

Daar heb ik juist over ge schre ven! Co he sie!
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‘Daardoor zijn de tra di ti o ne le po li tie ke en eco no mi sche scheids -
lij nen niet meer hel der. We zien de op komst van iden ti fi ca ties met
klei ne re groe pen, waar bij het be na druk ken van ver schil len wat slor -
dig wordt aang eduid als “iden ti ty po li tics”. In de li be ra le de mo cra tie,
zo als die ge groeid is in het Wes ten, kan dat be te ke nen dat groeps be -
lang en tot ver splin te ring van de pu blie ke opi nie lei den en tot wat Fu -
kuy a ma dan ve to cra tie noem de, ir ra ti o neel dwarsliggen en fi li bus -
teren van democratische besluitvorming.’

Neem nou de ag ra ri ërs in Frank rijk en nu ook Ne der land, mees -
muil de ik. Die per sen met hun im men se trac to ren hun ei gen be lang
bij de po li tiek af. Kan hun die stik stof wat sche len, die na tuur ge bie -
den moe ten maar voor zichzelf zorgen.

‘U noemt nu al leen de na de li ge ef fec ten.’
Oplet ten, Blink! We gaan nu de fi lo so fi sche kant op.
Di ver si teit en het ma na gen van di ver si teit is een gro te uit da ging,

be toog de Zaal. Zon der ver schil len is er geen han del, geen in cen ti ve,
geen sti mu lans om ‘flux’ te zoe ken. Weg zak ken in de ver star ring en
“per ma nen ce”, zo als Zo ro as ter dat al zag, is het ge volg. Gaan we te ver
dan is er het ge vaar dat te veel di ver si teit tot cha os leidt, tot re vo lu tie,
hoe wel soms ook tot ca thar sis. Het pro bleem daar bij is dat er weer te
wei nig ge ke ken wordt naar de emo ti o ne le kant van di ver si teit. Eco -
no me tris ten als Tho mas Pi ket ty ging en ink omens ver schil len te zeer
ra ti o na li se ren en “ma the ma ti se ren”, een kreet van Ro mer. In z’n laat -
ste boek trekt Pi ket ty dat dan naar het po li tie ke, maar het blij ven sta -
tis ti sche ob ser va ties, door ge trok ken lijn tjes. Hun his to ri sche gra fie -
ken en “har de” ver hou ding en kre gen te veel ide o lo gisch en po li tiek
ge wicht. Ze ging en voor bij aan de emo ti o ne le wer ke lijk heid. De hele
1%/99% dis cus sie werd daard oor op ge bla zen, er ont stond bij be paal -
de groe pen een ge voel van ach ter stel ling doord at ver schil len, mede
door in ter net en so ci a le media, manifest werden en tot polarisatie,
ook in stemgedrag, leidden. Ergo: de Occupy beweging en nu we -
reldwijde anti-elite bewegingen.

Zaal stel de het zo: ‘Al deze ont wik ke ling en heb ben bij ge dra gen
aan een ge voel van on ze ker heid, zo wel bij de macht heb bers als de
bur gers, en de emo ti o ne le ge vol gen daar van wor den niet goed on -
der kend. Die zijn be pa lend voor het so ci aal-psycho lo gi sche kli maat
en daar mee voor de eco no mie. We zoe ken naar ze ker heid, in ma te ri -
ële za ken, in pen si oe nen, vast goed, goud of bit coins, kunst ma ti ge in -
tel li gen tie, maar zien niet dat dit kud de ge drag is; als lem ming en ren -
nen we ach ter de waan van de dag aan, drij ven bij voor beeld de hui -
zen prij zen op, ter wijl de au to no me be vol kings groei af neemt. Er zijn
te gen be we ging en, we gaan meer de len, zui ni ger le ven, be zit af we gen
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te gen ge bruik. Maar ook dat ge beurt in een po la ri se ren de set ting,
waar men sen zich on der schei den om dat je ve ga nist bent, gin-to nic
drinkt of elek trisch rijdt. Dat prestige, die status is be langrijker dan de 
feitelijke bijdrage aan een duurzamer sa menleving.’ 

‘Concluderend, eco no mi sche groei kan niet lang er de hei li ge graal 
zijn, niet al leen van we ge de eco lo gi sche be per king en, maar om dat
het winst po ten tieel, het te ver wach ten ren de ment, aan het af ne men is 
door de toe ge no men trans pa ran tie, eco lo gi sche be wust wor ding,
groei end iden ti teits- en na ti o na li teits be wust zijn en se gre gra tie,
waar d oor zelfs de re gu lie re handel en “utility maxi mali sering” wordt
beperkt.’

‘Erkenning van de psycho lo gi sche en voor al emo ti o ne le mecha -
nis men in de mi cro- en ma cro-eco no mie is no dig; be ter be grij pen
wat men sen drijft en waar ze naar zoe ken, zo als res pect, waar dig heid,
zins ver vul ling en een be grij pe lij ke ba lans tus sen col lec tief en in di vi -
du, ook in po li tie ke ter men. Wel zijn bo ven wel vaart, in het kort.
Dank u voor uw aandacht.’

De klok wees al elf uur, tijd voor een vra gen rond je was er niet
meer. Had best in te res sant kun nen zijn. Nu drom den een aan tal stu -
den ten rond Zaal en be stook ten hem met vra gen. We ble ven zit ten,
het was nu zaak om hem en pe tit co mité te spre ken te krij gen. Want
wat hij hier had staan ver kon di gen, be stond meer uit hints dan uit
stel ling en. Wat aan wij zing en hoe er naast eco no misch han de len ge -
ke ken zou moe ten wor den om echt te be grij pen wat men sen be woog.
Wat dat be treft had den in dus tri ële vorm ge vers en mar ke teers een be -
te re kijk op de mens heid. De ‘wetenschap van het kopen’ zou je dat
kun nen noe men. Daar mee kwam ik terug bij mijn artikelen over
loka le markten

Oblin sky vond het blijk baar wel le tjes wor den en nam Zaal mee
onze kant op. We maak ten tus sen de col le ge bank en kennis.

‘Laten we er gens wat drink en,’ stel de Oblin sky voor.
‘Graag in mijn ho tel, ik heb daar ie mand wach ten.’
Het was niet ver, we kon den lo pen. Oblin sky en Zaal lie pen voor

ons, druk in ge prek.
In het ho tel wer den we op ge wacht door een mooie vrouw. Ze om -

hels de Loek Zaal en be groet te ons vrien de lijk. Hij had haar ge beld dat 
we er aan kwa men, zo dat ze een hoek je in de lounge had kun nen re -
serveren.

Nog voor we iets had den kun nen be stel len viel Zaal met de deur in 
huis. ‘Diederic, ik mag toch Die de ric zeg gen? Ik heet Loek. Wen ce slas 
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heeft me kort ing elicht wie je bent en waar in je ver wik keld bent. Dat
is niet niks...’

We be stel den drank jes.
‘Ik ken je als re dac teur bij de Eco no mic Re view. Ik moet zeg gen

dat ik die bij na nooit lees, be ne pen krant hoor! De laat ste tijd fors aan
de ne o li be ra le lei band, lijkt het wel.’

‘Loek,’ maan de zijn vrien din ‘Kun je mis schien wat be leef der zijn?’
‘Sommige men sen zijn te be leefd om di rect te zijn. Ik ben mis -

schien te di rect om be leefd te zijn.’
‘Loek,’ be gon ik voor zich tig, ‘in mijn ge val ben ik niet ge schokt, in

te gen deel. Je drukt pre cies op de zere plek.’
‘Dat zeg je wel, maar je doet er ook aan mee. Voor zo ver ik iets van

je ge le zen heb.’
Ik lach te als een boer met kies pijn. ‘Ik ben dan ook een schij terd,

met twee hy po the ken.’
De drank jes kwa men.
‘Nou ja, je komt er ten min ste eer lijk voor uit. Je schrijft goed, maar 

je trekt je lij nen niet door.’
‘Die wor den weg ge snoeid. Ik schrijf ze wel.’
‘Dan is het er ger dan ik dacht.’
‘Het hielp me wel om op het cong res in Ba sel te recht te ko men.’
‘Daar heb ben heel wat men sen aan ge werkt. Het is echt niet om je

re pu ta tie. Die was een voor waar de, na tuur lijk.’
‘Daar ben ik zo lang za mer hand ach ter ge ko men. Ik weet nu al vijf

of zes na men. En al le maal lid van de Ba sel Kring...’
‘Miss La fay et te is geen lid, Die de ric,’ on der brak Syl via me. ‘Ze

heeft je wel aan be vo len.’
‘Ja, dat is zo. Via Aart. Zon der vrien den kan ik niet.’
‘Dat is een oud lied je. Aart Gi solf? Dat is een bui teng ewoon in tel -

li gen te en on af hank elijk denk en de so ci o loog,’ zei Loek. ‘Zijn jul lie
vrienden?’

‘Al sinds onze stu die tijd.’
‘Oké, heb je iets aan mijn praat je?’
‘Helder. Ik heb heel wat no ti ties om uit te wer ken. Ik heb nog een

vraag: een sleu tel in het geld ver keer is van ouds ver trou wen, ge ba -
seerd op per soon lij ke con tac ten en een vlek ke lo ze his to rie. Schaar je
dat ook on der emo ti on ba sed eco no my?’

‘Zeker. Ver trou wen is een buik ge voel.’
‘En his to rie?’
‘Helpt het ge voel te in sti tu ti o na li se ren. Nu het geld ver keer zo gi -

gan tisch om vang rijk en we reld wijd is ge wor den wordt de his to rie van 
een par tij veel meer vast ge legd in be schrij ving en, com ments, re views.
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Het maakt het ech ter niet an ders. Tran sac ties vin den al leen plaats als
ver trou wen is ge ve ri fieerd aan de hand van his to rie, zo als op tijd be -
ta len van ver plich ting en en vol doen de ink om sten om de uit ga ven te
dek ken. De be vin ding en van de com pu ter moe ten ech ter nog steeds
door een per soon wor den gefiatteerd. Bij een bepaald volume van de
transactie dan.’

‘En Arti fi ci al Trust?’
‘Ha, de block chains. Als dat door zet en ze wor den echt in cor rup ta -

ble, zal er een trans fer plaats vin den van emo ti on ba sed eco no my naar
know led ge ba sed eco no my, van het hele fi nan ci ële en ad mi ni stra tie ve
as pect van de wereldeconomie.’

‘Gerobotiseerd?’
‘Pardon?’
‘Ontdaan van men se lij ke in breng?’
‘Oh, be doel je dat. Ja, ik vat het. Homo eco no mi cus wordt dan

Homo ro bo ti cus. Ze ker. Alles vlakt uit. Entro pie, geen ver schil len
meer.’

‘Afschuwelijk!’ rie pen Syl via en de vrien din te ge lijk uit.
‘Meen je dat nou echt?’
‘Er is een waar schijn lij ke hin der nis die on neem baar zal blij ken,’

bracht Oblin sky in. ‘Ik zie block chain als een dy na misch sys teem, in
het le ven ge roe pen en on der hou den door men sen. Dat kan vol gens
de sys teem leer die ik han teer per de fi ni tie niet in cor rup ta ble zijn. Er
zit ten ope ning en in, an ders zou het niet bruikbaar zijn.’

Een zucht van ver luch ting, niet al leen van mij.
‘Heb je al een out li ne hoe je een pa ra dig ma con stru eert?’ vroeg

Loek.
‘Soms denk ik dat ik wat heb. Dan wordt het weer an ders. Er zul len 

ding en in moe ten zit ten als ho lis me, wat jij noem de, ver trou wen ge -
ba seerd op men se lij ke in ter ac tie, een eind i ge pla neet, de drei ging van 
schaar ste aan bruik ba re ruim te, wa ter, grond stof fen, kort om wat de
Club van Rome doet, in zich ten van de Club van Boe da pest, dis ci pli ne 
naar Confucius, iets van Boeddhisme...’

Syl via keek me nieuws gie rig aan. ‘Daar heb je me nog niets over
ge zegd.’

Ik lach te een beet je mee wa rig. ‘Ik had het te druk met re a ge ren,
denk ik. Deze ge dach ten heb ik hier en nu pas zo ver kun nen for mu le -
ren.’

‘Mooi.’ Loek zag er te vre den uit. Ik zag dat zijn vrien din het ge -
noeg vond; een schui ne blik op Syl via ving net een geeuw ach ter haar
hand op. We na men af scheid en lie pen de paar stra ten naar ons ho tel,
Syl via half sla pend aan mijn arm en ik piekerend. 
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GE RED DOOR ‘LA BELLE’

Ik had een mand je vol los se ding en waar ik iets van moest con stru -
e ren dat de men sen wij zer zou ma ken. Die be hoef te had ik al veel
lang er, maar elke po ging om een lijn bo ven wa ter te krij gen te ma ken,
werd ge dwars boomd door de krant. Mijn ar ti ke len moes ten, bin nen
het denk raam van de le zer en de be doe ling en van de ei ge na ren van de 
krant, de ac tu a li teit vol gen, een kop, body en staart heb ben en niet te -
veel denk werk van de le zer ei sen. En ze ker geen ge heu gen. Zo kwam
ik toch ner gens? Moest ik dan weg bij de krant en al leen maar een
boek gaan schrijven? Onmogelijk.

Een maal op onze ka mer om streng el de Syl via me met haar hele lijf. 
Zon der haar kus te on der bre ken wist ze ons uit onze kle ren te wer -
ken. Het was zo’n an de re di men sie dat ik me ver bijs terd liet be po te -
len. Ik was er nog steeds niet bij, mijn lichaam re a geer de niet zo als er
van werd ver wacht. Ik barst te in krampachtige snikken uit.

‘Wat was dat nou, Die de ric?’ fluis ter de ze toen ik tot be da ren was
ge ko men.

Ik zucht te diep en vroeg me het zelf de af.
‘Ik denk,’ zei ik na een tijd je, ‘dat ik zo ver schrik ke lijk bang ben ie -

der een te moe ten te leur stel len. Ik kan het niet! Hoe meer in put ik
krijg, hoe min der out put er komt. Het hoopt zich al le maal in me op,
al le maal ken nis brok jes die elk op zich in zicht ge ven, maar ik kan
geen sa men hang vinden. Of maken.’

Als ant woord knel de ze me te gen zich aan.
‘Vertel eens wat meer,’ moe dig de ze me aan toen ik bleef zwij gen.
‘Misschien la ter. Voor nu kan ik je zeg gen dat ik me de laat ste tijd

steeds on vei li ger ben gaan voe len. Eerst in mijn mis luk ken de hu we -
lijk, ver vol gens op mijn werk, of ik nog wel kon blij ven, of ik de juis te
ding en schreef. Dat werd nog eens pijn lijk aang escherpt toen ik een
wee kein de met mijn zoons kon pra ten. Echt pra ten, Voor het eerst
van mijn le ven. Daar in Ba sel heb ik spits roe den moe ten lo pen, weet
je. Die bank men sen en fi nan ci ële gooche laars zijn haai en. Als je even
niet oplet, verscheuren ze je.’

Ik ver tel de haar van mijn angst dood ge scho ten te wor den door de
man nen van de zwar te Mer ce des. ‘En toen kwam jij daar uit.’ Ik zoen -
de haar. ‘Pas nu be sef ik ten vol le hoe veel je voor me be te kent. Ik
dacht dat ze je ge gij zeld had den, dat ze een pis tool op je ge richt hiel -
den, ik weet niet wat ik in die paar mi nu ten al le maal in mijn hoofd
haal de, maar het was heel beangstigend.’
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‘Daarom is het goed dat we nu hier zijn, in We nen, bij de an de re
par tij.’

Ze zag me be trek ken. ‘Wat is er?’
Dat was ook mijn vraag. Mijn lichaam voel de zich op het mo ment

ge bor gen, maar mijn geest was de weg kwijt, leek het wel. Nu ik er over 
na dacht. Ik mocht Oblin sky graag, maar ik be greep zijn op ti mis me
niet. De ont moe ting met Loek Zaal was een soort open ba ring, maar
ik had de bood schap nog niet he le maal begrepen.

Er werd be hoor lijk aan me ge trok ken en niet ie der een trok de zelf -
de kant op. Ik raak te er ener gie door kwijt, ik moest me voort du rend
schrap zet ten. Zelfs te gen MacUigh. Ik had iets wat ze al le maal wil den 
heb ben, maar ik wist het zelf niet. Net zo als een woord waar je niet op
kan ko men, het zit er wel, maar waar? Of een droom dat je zoekt en
niet eens weet wat je zoekt.

‘Vertel eens wat je denkt? Ik voel iets, maar het lijkt... blur red.’
‘Ik vraag me af wat de bei de groe pen van me wil len.’
‘Ik denk dat de ene wil dat je een nieuw pa ra dig ma schrijft en de

an de re club ook, maar bei de geen idee heb ben of dat hun past.’
‘Dat is te sim pel. Ik zie bij de bank iers en be leg gers een be sef door -

bre ken dat ze iets gron dig moe ten ve ran de ren. Ze heb ben hun doe len 
min of meer be reikt en dat pakt heel an ders uit dan ze ver wacht had -
den. Bij de lui van de Ba sel Kring be merk ik, af ge zien van hun ede le
mo tie ven, een even aris to cra ti sche in steek, een eli tai re po si tie, zij we -
ten het, voor al om dat ze het ‘anders’ doen. Ze iden ti fi ce ren zich met
hun bij zon de re ta len ten, maar ver ge ten dat ie der een die in po ten tie
heeft, en dat de gro te ve ran de ring en door de mas sa ook ge dra gen
moe ten wor den. Ze denk en de aar de te kun nen red den door, on der
an de re, de rol van het geld te rug te breng en naar wat het ooit was: een
me di um voor waar de uit ruil bij trans ac ties. Maar er klopt iets niet. Ik
mis bij beide partijen een visie op de mens, als autonoom, creatief
wezen.’

‘Je be doelt?’
‘Ik krijg een beet je de in druk dat bei de par tij en zich een be voor -

rech te eli te wa nen die zich com pe tent vindt om de we reld in te rich -
ten voor de on we ten de massa.’

Syl via keek me ge schokt aan. ‘Dat kun je niet me nen! Ik be doel dat
je dat van de Ba sel Kring vindt.’

‘Misschien char geer ik te veel. Maar ik ge loof niet in een twee de -
ling in bad guys en good guys.’

‘Hm.’ Syl via zag er op eens on ze ker uit.
‘Ik kijk nu naar wat ze ge meen heb ben. Het zijn al le bei be slo ten

clubs die nieuw ko mers streng bal lo te ren voor ze die toe la ten. Ze heb -
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ben al le bei een soort hef bo men waar mee ze es sen ti ële ding en in de
we reld kun nen en wil len ve ran de ren. Ik verd enk de geld we reld er van 
dat ze heel ver bor gen over de zelf de ga ven be schik ken als de Ba sel
Kring. Ik be doel, dat ge ne wat werkt is re so nan tie en af stem ming. De
ene mens ge bruikt het voor zich zelf, de an der voor het al ge meen nut.
Individualiteit versus collectiviteit.

Ze zijn al le bei on zicht baar voor de pers, voor re ge ring en, voor het
pu bliek. De één is uit op su pre ma tie, als on zicht ba re macht ach ter de
le gi tie me mach ten, na ti o naal en su pra na ti o naal. De an der be strijdt
dat door zich als een an der soort on zicht ba re macht ach ter de zicht -
ba re be stu ren te positioneren. Mee eens?’

Ze schud de haar hoofd maar zei niets.
‘De lui die het echt be lang rijk vin den nieu we we gen te ont slui ten

heb ben me al een af scheids di ner aang ebo den.’ Ze moest lachen, zag
hoe be hoef tig ik was, op zoek naar erkenning.

‘Oké, maar dan nog be te kent het dat er ver schil len de fac ties zijn.
Het fi nan ci ële bol werk is niet mo no li thisch. Er zijn ing ang en voor ve -
ran de ring, met name aan de top. Ik denk dat je dit mor gen aan Oblin -
sky en zijn collega’s moet vertellen.’

Dat nam ik me voor. Iets meer ont span nen door haar re ac tie op
mijn huil bui kon ik in sla pen.

Bij het ont bijt kwam er een be dien de naar ons toe. ‘Mijnheer
Blink?’

Hij over han dig de mij een en ve lop.
Het was een uit ge print e-mail be richt aan het ho tel, van Mac Uigh:

‘Aanwezigheid in Ba sel nood za ke lijk. 18.30 zelf de ho tel. Ze zijn je
kwijt en heb ben Ma de lei ne benaderd.’

Ik gaf het aan Syl via. Ze las het en keek me aan: ‘Ik ga zo pak ken.’
Ik zucht te ge la ten. Ik werd nog steeds ge leefd. En Syl via maak te

deel uit van het con sor ti um dat mij van hot naar her stuur de. Maar ik
hield van haar of in ie der ge val van haar on ver stoor ba re rust en de
dier lij ke ener gie en in tu ïtie daar on der. Hoe kon ik dan te ge lijk pissig
op haar zijn?

In de lift druk te Syl via zich te gen me aan. ‘Ik voel ge vaar,’ mom pel -
de ze. 

In onze ka mer leid de een spoor van uit ge ruk te kle ding naar de
bad ka mer, van waar uit het kla te ren van de bad kraan me enigs zins ge -
rust stel de. Op de rand van haar schuim ge vul de bad her in ner de ik
haar aan het ge voel waar ze in de lift ge wag van gemaakt had.

Ze draai de haar hoofd weg.
‘Wat is er, Syl?’
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‘Ik voel de geen ge vaar, Die. Ik voel de ja loe zie.’
‘Huh?’
‘Je af spraak.’
‘Weet jij dan waar om ik om half ze ven in het ho tel in Ba sel wordt

ver wacht?’
Ze knik te, haar hoofd nog af ge wend, en greep mijn hand vast.
‘Alice LaFay et te.’
‘Hoe weet je dat? Er stond niets over in.’
‘Dat weet ik om dat ik die ja loe zie voel de.’
Ik zat in ge dach ten met het schuim te spe len. ‘Er is meer aan de

hand, Syl.’
‘Wat dan?’
Ik lach te op ge la ten. ‘Dat zou jij moe ten we ten.’
‘Ik weet niets,’ zei ze stug.
‘Ik denk wel dat er ge vaar is, Syl. Ik meen het. Kun je je ja loe zie

even la ten voor wat het is en na gaan wat dit be richt wer ke lijk be helst?’
Ze klet ste boos in het wa ter. ‘Ik wil niet dat je met die geld wol vin

naar bed gaat!’
Ze ken de Ali ce dus, en de Kring was de ver bin ding, Ali ce zat daar

ook in, op een af stand je. Ja loe zie maakt le lijk, dacht ik ter wijl ik me
af droog de en af en toe naar Syl via keek, die als een fu rie in het bad zat.

‘Hiermee help je me niet be paald, Syl.’
Ze keek met plot se linge tra nen naar me op. ‘Ik wil je niet kwijt,

Die de ric. Het maakt me bang. Je moet niet gaan.’
Dat was ik nu juist van plan en ik had haar hulp daar bij no dig.

De sui te in het ho tel in Ba sel was nog be taald, we kon den er zo in -
trek ken. De re cep ti o nis ten ver blik ten of ver bloos den niet bij de ach -
te lo ze me de de ling van Syl via dat ze nu mijn se cre ta ris was. We ging en 
al le bei in de lounge wat wer ken, maar op ver schil len de plaat sen. Syl -
via hield zich be zig met on der zoek op in ter net en ik was aan mijn
twee de ar ti kel be zig. Een af spraak om 18.30 be te ken de een uit no di -
ging voor een diner. Ik had best trek.

Er kwam, tus sen vele an de re gas ten, een keu ri ge jong eman bin nen 
waar van ik dacht: dat is ty pisch een privé se cre ta ris.

Hij liep aar ze lend rond kij kend naar de re cep tie, volg de de uit ge -
sto ken ving er en liep op me toe.

‘Mr Blink?’
Aan zijn ac cent te ho ren was hij Fran sta lig.
Ik stond op en reik te hem mijn hand. Hij stel de zich voor.
‘Ik ben blij u hier aan te tref fen. Er wa ren be rich ten dat u uit Ba sel

was ver trok ken.’
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‘Ik ben met mijn hoofd re dac teur een dag in We nen ge weest.’ Dat
zou den ze kun nen we ten.

Hij keek rond. ‘Is hij nog hier?’
‘Terug in Amster dam.’
‘Juist. Mijn di rec te chef had hem graag ont moet. Daar voor heeft

hij mij ge stuurd, om u uit te no di gen en te ver ge zel len naar een be slo -
ten di ner met enk ele be stuurs le den van de Bank of Inter na ti o nal
Settle ments.’

‘U ver rast mij. Hoe veel tijd heb ik nog om mij te kle den?’ Ik wist
in stinc tief dat ik Syl via hier bui ten moest hou den.

‘Zoveel tijd als u no dig heeft. Het is pas kwart over zes,’ zei hij hof -
fe lijk.

Ik merk te dat het me een beet je de keel be gon uit te hang en, al die
be slo ten lun ches, di ner tjes. Hoe zo ge naamd ge zel lig ook, het was el -
ke keer spits roe den lo pen. Waar om kon den die lui niet ge woon op
kan toor aan een ta fel met een kopje koffie confereren?

‘Dan ga ik me nu ge reed ma ken. Wacht u hier?’
‘Jazeker, ik moet u ha len en breng en.’
Ik stond op en liep naar de lift. Ho pe lijk snap te Syl via dat ze me

even la ter moest vol gen.
Daar mank eer de niets aan. Ik stap te net on der de douche toen ze

bin nenk wam. 
‘Wat is je ge voel nu?’
‘Gevaar,’ zei ze stug.
‘Kan je wat spe ci fie ker zijn? Dan kan ik me enigs zins voor be rei -

den.’
‘Ik haat het dat ik niet mee kan!’
‘Ik heb er over ge dacht, eer lijk ge zegd. Het leek me ech ter tac tisch

be ter om jou en je gave ge heim te hou den.’
‘Natuurlijk is dat ook ver stand i ger.’
‘Is Ali ce LaFay et te er soms bij?’ Er ging me een licht op.
Syl via ging op het bed zit ten en fat soe neer de haar haar. ‘Dat weet

ik niet. Ze zit wel in het plaat je. Dat zit me nog het mees te dwars, dat
ik er geen touw aan vast kan kno pen.’

‘Je hebt een ge voel van alarm, maar niets wat je kan be denk en ac ti -
veert het?’

‘Waarom kan jij het zo veel be ter zeg gen dan ik?’
‘Ja, ik neem het waar, ik zit er niet in, ik ben jour na list, dus al tijd

be zig met woor den.’
Ze ging staan en keek me ge fronst aan. ‘Hoe pak ken we dit aan, Mr 

Blink?’
Ik trok haar te gen me aan. 
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‘Je over hemd kreukt zo. En je hebt je broek nog niet aan.’
‘Als er geen doods ge vaar is, ga ik ge woon. Ik ben ge waar schuwd,

ik ben vre se lijk op mijn hoe de.’
Ze zucht te. ‘Ik weet ook niets be ters te be denk en.’
Ik kleed de me verd er aan. Syl via con tro leer de of al les goed was,

trok hier aan, frun nik te daar aan...
‘Ik denk dat het te ma ken heeft met ons plot se linge uit stapje met

jouw baas.’
‘Dat ligt in de lijn der ver wach ting.’
‘Morgen ver schijnt toch het eer ste deel van je ar ti kel?’
‘Hmhm.’
‘Dat heb ben ze na tuur lijk al ge le zen. Ik denk dat het daar over gaat.’
‘Liefje, dat heb ik ook al lang be dacht. Ik heb in dat ar ti kel m’n

kaar ten nog al voor de borst ge hou den. Waar zit het ge vaar, dat is wat
ik wil weten.’

‘Misschien ben jij het niet. Mis schien loop ik ge vaar,’ mom pel de
ze. Na tuur lijk, ze vorm de een ver bin ding met de Ba sel Kring en die
za gen som mi ge van die bank iers niet zit ten, ze za gen dat als een plat -
form waar ik ze kon ex po sen, hun plan nen naar buiten brengen.

Dat is het! schoot het door me heen.
‘Ze we ten dat je met me mee bent ge gaan.’
Ze keek me aan.
‘Ik wil je hier weg heb ben,’ grom de ik. ‘Neem de ach ter uit gang,

neem een taxi en zoek een vei li ge plek op. Heb je geld?’
Het in zicht maak te adre na li ne vrij, ze kus te me en ging naar de

deur. Er hoef de niets meer ge zegd te wor den.
‘Ik heb de sleu tels nog, ik kan de be dien den trap ne men, daar zijn

geen camera’s,’ fluis ter de ze. ‘Hier wach ten. Niet mee gaan naar de
deur.’

Na vijf mi nu ten vond ik dat ze tijd ge noeg had ge had en ging naar
be ne den. De be leef de jong eman stond op en ging me voor naar een
zil ver kleu ri ge Mer ce des met chauf feur, die al die tijd voor de deur
had staan wachten.

Ik was ei gen lijk uit mijn hu meur. Deze cha ra de had lang ge noeg
ge duurd. Wel was ik be nieuwd waar de he ren deze keer had den ver -
ko zen te di ne ren. De lo ca tie kon veel be te ke nend zijn.

De be stem ming bleek een soort fa mi lie ho tel in een dorp je te zijn,
dat voor een groot deel was ing eslo ten door een opruk ken de vil la wijk 
van Basel.

Het was chi que en toch lan de lijk. Mijn gids ging me voor naar een
aang ebouw de 19e-eeuw se ser re. Er ston den drie wit ha ri ge he ren ge a -
ni meerd rond Ali ce te pra ten, een glas in hun hand. Ik was erop voor -
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be reid door Sylvia’s voor ge voel, maar dat ze er wer ke lijk bij was be te -
ken de toch een verrassing.

Ze maak te zich met een blije lach los van het ge zel schap, zet te haar
glas neer en liet zich door mij op de wang kus sen. Dat was een sta te -
ment van je wel ste. Ik werd met een elek trisch: hier werd een ge vecht
ge le verd en mijn komst zou wel eens de door slag kun nen be te ke nen!
Ze nam me bij de arm en stel de mij voor aan de drie he ren, waar bij ze
me niet los liet. Nog een statement.

Met een glas bij zon der ver fijn de Spätle se Moe zel wijn in de hand
en Ali ce aan mijn an de re arm voel de ik mij gro ter dan ik ei gen lijk
was. Oppas sen, Blinkie!

‘Mademoiselle LaFay et te heeft ons er van over tuigd dat u nog niet
he le maal aan ons ver zoek hebt kun nen vol doen, Mon sieur Blink,’ be -
gon een teng ere man met ‘n pracht i ge wit te kuif, ken ne lijk de woord -
voer der. ‘Hoewel het cong res al is afgesloten.’

‘Dank u, dank je Ali ce, voor deze uit no di ging. U weet: een jour na -
list heeft al tijd veel meer vra gen dan dat hij ant woor den krijgt. Inder -
daad ben ik nog lang niet te vre den met de re sul ta ten. Mor gen ver -
schijnt wel is waar het eer ste van een reeks ar ti ke len over een nieu we
ziens wij ze, maar het laat ste, met de con clu sies, is nog niet ge schre -
ven. Er is voort schrij dend in zicht en mis schien gaat u me daarbij ook
helpen.’

Zo, dat kon den ze in hun zak ste ken.
‘Er zijn twee uit no di ging en ge weest waar u zich eer der voor hebt

ge ëxcuseerd,’ bracht een slanke man met een licht Duits ac cent in. ‘U
had daar mo ge lijk meer ant woor den kun nen krijgen.’

‘Inderdaad. Ik werd een beet je over val len door mijn hoofd re dac -
teur die me mee wil de heb ben naar We nen om enk ele we ten schap -
pers te ontmoeten.’

‘Werd u al aan een nieu we op dracht ge zet ter wijl de lo pen de nog
niet vol tooid was?’

‘Geen nieu we op dracht, nieu we in zich ten.’
‘En, heeft het re sul taat ge had?’
‘Heeft het u verd er ge bracht?’ vroeg de der de man.
Ik keek even pein zend in mijn glas. Ali ce had nog steeds haar ge -

hand schoen de hand op mijn arm.
‘Min of meer. Er zijn ook meer twij fels ge re zen. Mijn be na de ring is 

voor al maat schap pe lijk ana ly tisch en fi lo so fisch. Het mist ze ker de
mak ke lij ke maar ri gi de een dui dig heid van een ma the ma ti sche be na -
de ring. Eco no men hou den daar van, maar bij so ci a le kwes ties zo als
die nu ei gen lijk spelen ligt dat moeilijker.’ 
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‘U be doelt u, ziet u nu an de re in vals hoe ken, een an der per spec tief
op wat er aan de hand is en hoe de fi nan ci ële we reld daar op meot re a -
ge ren of anticiperen ?’

Oei, ze wa ren ong erust, dit was in der daad een on der vra ging! Wat
was Alice’s rol hier in? Steun de ze me, gaf ze me een kans om mijn in -
zich ten nog eens dui de lij ker te maken?

De Frans man zei vrien de lijk: ‘We heb ben de drafts van uw ar ti kel
ter goed keu ring on der ogen ge had, mijn heer Blink, en ik wil u com -
pli men te ren met uw hel de re betoog.’

Zo, dat was ook een sta te ment. De he ren zijn het niet eens met el -
kaar, mijn vrij ‘brave’ ar ti kel heeft een deel van hen ge rust ge steld, ik
klap te niet uit de school.

‘Zullen we aan ta fel gaan?’
De soep was voor tref fe lijk. Het was een echt werk di ner: er werd

ruim de tijd ge no men om tus sen de gang en door te con fe re ren.
‘Kunt u mis schien ing aan op enk ele van de idee ën die u tij dens het

cong res ten ge ho re heeft ge bracht? Want op schrift heb ben we nog
niet meer ge zien dan uw eer ste ar ti kel.’ Dat was de Duit sta li ge weer.
Een fel le ke rel die me niet goed gezind was.

‘U be doelt wat sug ges ties die ik ook aan u heb voor ge legd zo als 
het con cept voor so ci al bank ing met een ver leng de ren de ments ho ri -
zon?’

‘Een oud idee ove ri gens, ik meen uit de twin ti ger ja ren van de vo -
ri ge eeuw.’

Ik glim lach te. ‘Inderdaad, ik be weer niets nieuws, haal het al leen
naar vo ren. Mijn édu ca ti on per ma nen te als ach ter grond jour na list
heeft on der an de re het voord eel dat ik goed op de hoog te ben van de
ge schie de nis, zo dat ik niet al les op nieuw hoef uit te vin den. Of in de
val te lo pen door iets als een ge ni aal idee van me zelf te ber de te breng -
en, ter wijl het idee in de geschiedenis is terug te vinden.’

Een snel le oog op slag van Ali ce. Ondeu gend? Ik dacht het wel.
‘Nog een voord eel van het be stu de ren van de ge schie de nis: ge re -

gis treer de po si tie ve en ne ga tie ve re sul ta ten zien, ele men ten die wel of 
niet heb ben ge werkt, fou ten die ge maakt zijn, per soon lij ke fac to ren
en te genk rach ten waard oor iets wel of niet gelukt is.’

De twee de gang werd op ge diend, een amu se. Ali ce had nog geen
woord ge zegd.

‘U zegt dat wij in de his to rie van het bank we zen de ant woor den
kun nen vin den voor de eh, thans ge voel de be hoef te aan een ver schui -
ving?’

Ik wend de mij tot de der de man, een Ita li aan, die ken ne lijk tus sen
de Duit se ha vik en de Fran se duif po si tie had ing eno men. Opeens
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wist ik waar om de Duit ser mij be kend voor kwam: de naam! Die
stond op het kaart je dat Ali ce me had ge ge ven om dat boek naar toe te
sturen.

‘Ik denk ze ker dat het de moei te waard is om er een stu die groep op
te zet ten. De eco no mi sche groei be gin 20e eeuw en de groei van het
par ti cu lie re hui zen be zit, met name on der de zich ma ni fes te ren de
nieu we mid denk las se, met als dom per de beurs krach van 1929, lijkt
op de ont wik ke ling en in het eer ste de cen ni um van deze eeuw, met in
2008 een dramatische ontknoping.’

‘Historie, daar heb ben niet veel bank iers nog iets mee,’ lach te de
Frans man.

‘L’histoire se répète,’ zei ik met mijn blik op Ali ce. ‘Omdat nie mand
de les sen van de ge schie de nis ter har te neemt, her ha len ding en zich.
Mee stal ver ve len de ding en. Ter wijl een juis te in stel ling de goe de
ding en zou voortbrengen.’ 

‘Daarom heb ik bij u aang edrong en op dit ge sprek,’ wa ren Alice’s
eer ste woor den. ‘Ik had bij dit cong res zul ke ster ke déja vu ge waar -
wor ding en, van al weer on ver zet te lij ke stand pun ten in een eeu wig du -
ren de loop gra ve noor log. Ik vond het niet kun nen om dit op z’n be -
loop te la ten, voor mij en m’n be lang en niet, maar ook voor de bre de
fin tech we reld. Het is niet de eer ste keer, Die de ric, dat over een pa ra -
dig ma ver schui ving ge praat wordt. Elke keer zijn het de han de la ren
en de ge nen die be lang heb ben bij de on ze ker heid en daar aan verd ie -
nen, die open lijk dwars lig gen en elk re de lijk voor stel be lache lijk ma -
ken. Maar ook ach ter de scher men, bij de be stu ren en toe zicht hou -
ders, zijn de stand pun ten sterk verd eeld. Omdat ik een aan zien lijk
ver mo gen ver te gen woor dig en groot aan deel hou der ben in meer de re
bank en, ben ik goed ingevoerd. Ben ik zelf partij in de gesprekken.’ Ze 
werd hartstochtelijk.

‘De Bo ard of Trus tees die uw ver mo gen be heert, me vrouw La Fay -
et te, heeft mij, als uw uit voe rend be heer der van uw Eu ro pe se ver mo -
gens be stand de len, wel te ken nen ge ge ven dat zij geen enk ele aan lei -
ding zien om het be leid te wij zi gen.’ De Suit se IJze ren Hein gaf zijn
kaar ten bloot, hij was de een van de ha vik ken die haar ver mo gen ge -
bruikt of ten min ste hun uit voer der! Ze kan wat spar te len, maar heeft
fei te lijk niet veel te zeg gen.‘We heb ben het niet over ons be leid,
Günther,’ zei Ali ce bits. ‘Als enk ele par tij die nen wij na tuur lijk de
main stre am te vol gen. Maar ont ken nen dat er iets speelt is ook niet
slim. Het is dáár dat we aan pas sing en be hoe ven. Het oude pa ra dig ma
zal tegen ons gaan werken, als we niet meegaan met de tijd .’
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In ge dach ten ap plau dis seer de ik voor haar. Wat een ma noe u vre.
Hoe ge sle pen om zo aan mij dui de lijk te kun nen ma ken waar de angst 
van de magnaten zit.

De ele gan te Frans man klap te in zijn han den. ‘Hoezeer ik ook op -
leef van deze twee kamp, mij ne dame en he ren, acht ik het tijd voor
het ver volg van ons di ner.’ Het was dui de lijk dat hij de re gie had, want
on mid del lijk stroom den kel ners bin nen om bor den en be stek te wis -
se len en een beeld scho ne hors d’oeuvre op te die nen. Het was een
meng sel van Fran se fi nes se en Ja pan se ex qui si teit. Ik ge noot er van.
Als ech te Hol lan der zou ik er graag een dub be le por tie van heb ben
ge had. De bij be ho ren de Blanc de blanc was sub tiel. Hier was vol gens
mij een Fran se chef aan het werk, die niets gaf om de sterren van een
bandenfabrikant.

De Duit ser ver werk te met een on be wo gen ge zicht zijn maal tje en
drank je. In zijn wiek ge scho ten. Als je dat let ter lijk op vat te was hij nu
vleu gel lam. Maar dan werd zo’n man ex tra ge vaar lijk. Of speel de hij
ook maar een rol in dit to neel stuk je, ik merk te dat hij en Ali ce af en
toe blikken wisselden.

‘Het is toch het doel van dit cong res, van al deze ge sprek ken en
works hops, om stuur te ge ven aan een ve ran de ren de ver hou ding tus -
sen sa men le ving en, na ties en in ter na ti o na le or ga ni sa ties, be drij ven,
de VN? Voor dat de bui ten we reld te hoop loopt en ver ve len de ding en
gaat ei sen, kun nen de in ner cir cles be ter de ver hou ding en sub tiel aan -
pas sen. Dan ebt de com mo tie ge woon weg. Een wer ke lijk ef fec tie ve
pa ra dig ma ver schui ving zal niet al leen de ex ter ne be trek king en ver -
be te ren. Het zal ho pe lijk ook de in ter ne doel stel ling en van al die in -
sti tu ties en be leids be pa lers dich ter bij breng en. Ik her haal maar wat ik 
al eerder stelde, is de financiële wereld volger of leider, oorzaak of
gevolg?’

Zo. Dui de lij ker kon ik niet we zen. Ali ce keek mij aan met eni ge
twij fel in haar blik, zo van: meen de ik dit nou of was het een truc?

‘Wat ziet u als in ter ne doel stel ling en?’
‘Misschien be heer sing van het to ta le mon di a le geld ver keer, on der

het mom dat je dat aan pro fes si o nals moet over la ten.’ Ik nam zorg vul -
dig een hapje, ge volgd door een stuk je brood en een slokje wijn. 

‘U be doelt?’ vroeg de Ita li aan.
‘Ik wees al op de ge va ren van glo ba li se ring van het mo ne tai re en

fi nan ci ële be leid, dat nu steeds meer in han den is van in sti tu ties als
het IMF, maar voor al van de gro te spe lers, bank en en spe cu lan ten. De 
ver bin ding met de klant, de bur ger, de klei ne on der ne mers en zelfs de 
lo ka le over he den gaat ver lo ren. In de vo ri ge eeuw be ston den in Eu ro -
pa vele lo ka le geld cir cuits. Lo ka le spaar bank en, lo ka le wo ning bouw
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cor po ra ties, wa ter be drij ven, boe ren co öperaties, on der wij sin stel -
ling en, zie ken hui zen, zelf stand i ge spoor weg- en tram maat schap pij -
en, in Ne der land gi raal geld ver keer via na ti o na le en lo ka le over heids -
kan to ren, pro vin ci a le ener gie be drij ven, lo ka le en re gi o na le vei ling en
en an de re mark ten, vis sers dor pen, noem maar op. Mis schien 70-80% 
van het geld ver keer bleef in die lo ka le en re gi o na le cir cuits cir cu le -
ren, het mees te con tant of in bi la te ra le schuld be ken te nis sen. Men
spaarde, thuis en bij de lo ka le spaar bank en. Als er geld ge leend moest
wor den, ge beur de dat ook lo kaal. Alleen be las ting ging naar de na ti o -
na le staat en geld voor de ink oop van brand stof en ka pi taal goe de ren
verd ween uit de re gio. Dat is nu allemaal verdwenen. Gefuseerd, op -
gekocht, geprivatiseerd of gesloten. Het geldverkeer is globaal en vir -
tueel geworden, de goudstandaard is verlaten.’

Het bleef ong emak ke lijk stil.
‘Heb ik het mis?’ Een ge durf de vraag, want ik viel hen aan op een

es sen tieel punt.
‘De groot bank en en het sys teem zor gen ook voor sta bi li teit. Er

zijn vol doen de goud voor ra den bij de be lang rijk ste cen tra le bank en
om gro te fluc tu a ties in koer sen en geld hoe veel heid te dem pen. Dat
zijn we ke lijks gepubliceerde gegevens.’

‘Bedoelt u dat goud voor ra den maar voor 50% van de han dels -
waar de op de ba lans op ge voerd mo gen wor den. Zo dat een ver ho ging
van dat per cen ta ge in prin ci pe ruim te vrij maakt voor een in fla tie vrije 
toe na me van de geld cir cu la tie door mid del van SDR’s, spe ci a le trek -
kings rech ten, in wis sel baar te gen goud? Dus wel degelijk nog dek king 
door goud?’

‘De rol van goud is maar klein, mijn heer Blink.’
‘Maar het is wel de ge lijk een re ser ve. Waar om is dat mid del in 2008 

niet ge bruikt?’
‘Dat was niet no dig. Het was niet het pro bleem van de cen tra le

bank en of de fi nan cie ring van na ti o na le over he den, maar van com -
mer ci ële bank en die te veel on vol doen de ge dek te le ning en heb ben
ver strekt aan lo ka le over he den en par ti cu lie ren. Zo als u weet heb ben
we de nor men ver zwaard en uit ge brei de stress on der zoe king en la ten
doen. Bij ver schil len de na ties heb ben we aang edrong en op be per king 
van de staats schul den. U stipt hier we der om de ge schie denis aan. Met 
welk doel? Wat wilt u betogen?’ 

Mijn brein scha kel de blik sem snel te rug. Er wa ren wat verd ek te
ant woor den ge ge ven, waar van de be te ke nis groot was. Ze wil den er
dui de lijk niet verd er op in gaan. Te rug naar mijn betoog. 

‘Wat kan de ge schie de nis ons le ren met be trek king tot een pa ra -
dig ma ver schui ving? De men sen leef den lo kaal. Vroe ger was het de
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lo ka le up per class die de be slui ten nam. De be lang en van be paal de
groe pen men sen wer den be har tigd door po li tie ke par tij en, vak bon -
den, be stu ren en via per soon lij ke con tac ten. Het was aris to cra tisch,
maar zicht baar. Die struc tuur is uit ge hold. De mensen leven nu am -
per meer lokaal...’

‘Dat klinkt me on waar schijn lijk in de oren, mr Blink.’
‘Neem de Chi ne se nieu we me gas te den. Tien tal len mil joe nen

men sen le ven er in zo’n me ga pool een vol ko men voor ge pro gram -
meerd be staan. Met meer aan dacht voor wat er op hun scherm pjes
ge beurt dan voor el kaar. Door gaans wer ken ze 10-12 uur per dag of
lang er, de mees ten in fy sie ke pro duc tie, zijn 2 uur on der weg naar en
van werk, als ze al niet op het be drijf ster rein ge huis vest zijn, eten pre -
fab voed sel, kij ken te le vi sie... Zou den we hier van slavernij kun nen
spreken?’

‘U gaat te ver, mijn heer!’
‘Goed, laat ik het com ple te ver sla ving noe men. Ik ge bruik dit mis -

schien gechar geer de beeld om aan te ge ven hoe mil jar den men sen te -
gen woor dig een gro ten deels vir tu eel, ge glo ba li seerd le ven lei den als
even zo ve le geld pom pjes die vir tu eel geld verd ie nen en het al le maal
in dezelfde tijd uitgeven.’

De Frans man en de Ita li aan ke ken el kaar een beet je ont hutst aan.
De Duit ser snoof. ‘Wat is daar mis mee?’
‘Dat is een fi lo so fi sche, mis schien wel re li gieu ze vraag. Wat is het

ver schil met bio-in dus trie?’
Nu keek Ali ce ook ont hutst. De Duit ser zag er ver ont waar digd uit.
‘Ik pro beer hier al leen maar het veld te schet sen,’ zei ik zo on schul -

dig mo ge lijk. ‘Tussen de have-nots: de ar men, be zit lo zen, pe a sants,
vluch te ling en, slum be wo ners, no ma den, in di a nen stam men, dag lo -
ners, en de bo ven laag van de glo ba le sa men le ving, be vindt zich de zo -
juist ge schet ste be vol kings groep die werkt, woont, kin de ren groot -
brengt, stu deert, reist. In ‘n re de lij ke welstand. Daaraan wordt
grootschalig verdiend.’

Blan co ge zich ten zeg gen soms meer als be we ring en.
‘De on der laag is fi nan cieel niet in te res sant, die is aan zich zelf

over ge la ten. Ze lij den hong er, zijn ziek en zwak, hoge kin der sterf te,
ge brek kig wa ter, geen on der wijs. Ze heb ben de keus om zich op te
wer ken tot de mid den laag, of vroeg dood te gaan. Toch zit daar de po -
ten tie voor ver gro ting van de doel groep. Want in de on der laag wor -
den de meeste kinderen geboren.’

Een in stem men de knik van de Ita li aan. 
‘Daar zit het ver schil tus sen en do ge ne groei en exo ge ne groei.

Waar de en do ge ne groei dreigt te stag ne ren, kijk naar de ren de men -

179



ten van de af ge lo pen ja ren en de lage ren te, zit de eni ge groei po ten tie
in de mog ra fi sche en ge og ra fi sche fac to ren. De bo ven laag, waar het
glo ba le ka pi taal ac cu mu leert, dijt in tus sen ook uit door het ont staan
van nieu we rij ken in de lan den die sterk boom en: Chi na, India, Bra zi -
lië, Zuid-Oost Azië, om er een paar te noe men. Om van Afri ka maar
niet te spre ken. Dat con ti nent heeft een gou den toe komst als de cor -
rup tie er wat afneemt en de Islam wat gas terugneemt .’

De stil te die na mijn laat ste woor den viel werd door de op ge wek te
stem van onze Fran se gast heer ver bro ken, die het hoofd ge recht liet
uit ser ve ren.

‘Ik wil niet ont ken nen dat de op mer king en van Die de ric mij ver -
ont rus ten,’ zei Ali ce pein zend, ter wijl het aan zien van de ta fel in rap
tem po ve ran der de. ‘Het is goed dat we de ver hou ding en weer eens
onder ogen zien.’

‘Wat be doelt u daar mee, Miss La fay et te?’ vroeg de Ita li aan.
‘Hm, mis schien dat ons le ven, zo als we hier zit ten, niet re pre sen ta -

tief is voor de gro te meer der heid van de mens heid.’
‘Zou het dat moe ten zijn?’ vroeg de Duit ser bits.
Ik zat als het ware op vu ri ge ko len. Mijn ste re o ty pe ring van drie

soor ten men sen maak te mis schien iets los van wat ik ge hoopt had.
Ali ce aar zel de, scheen toen een be sluit te ne men. ‘Ik denk niet dat

dit het juis te mo ment is om daar die per op in te gaan.’
Ik liet zo zacht jes mo ge lijk de adem ont snap pen, die ik schijn baar

ing ehou den had. Ali ce doel de ong etwij feld op de ge hei me agen da
van de eli te, waar over niet ge spro ken kon wor den als er een bui ten -
staan der, ik dus, bij aan we zig was. Toch had ze even ge aar zeld. Dat
kon van al les be te ke nen. Ik ver moed de dat ze in mij een on par tij dig
maat je zag. Als ze een boek je open deed in het ge zel schap van deze
he ren, zou ze mij par tij dig heb ben ge maakt. Want dan zou den er
twee mo ge lij ke ge vol gen zijn: ik zou wor den ing elijfd, of ik zou wor -
den ge dood. Bei de opties wilde ze niet, dus koos ze voor de nul-optie.

Intus sen liet ik mij het hoofd ge recht sma ken. Een sub tie le com bi -
na tie van in de huid zacht geg aard ge vo gel te, ik ver moed de gans, een
sim pe le ge kook te aard ap pel zo als ik nog nooit een pie per had ge -
proefd en ge smoor de blad groen ten met van al les erin en er bij. Het
ver ruk ke lij ke maal weer hield me niet om die per in te gaan op het di -
lem ma van de pa ra dig ma ver schui ving. De open lij ke ac ties van de
wes ter se fi nan ci ële top wa ren erop ge richt om zo veel mo ge lijk geld -
ver keer te be heer sen. Waar bij een groei en de mid den stand het op ti -
ma le melk vee was, maar die juist door de glo ba li se ring werd be -
dreigd, zo als dat door Branko Mi la no vic met z’n “elep hant cur ve”
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werd ge ïllustreerd. De we reld groeit uit el kaar, de elite en de arme
onderklasse blijven over, de middenklasse verdwijnt steeds meer.

Mijn ge dach ten wer den on der bro ken door de kel ners die de ta fel
af ruim den en dek ten voor de vol gen de gang. 

‘Er is nog iets wat mij ver ont rust, mijn heer Blink,’ be gon de Ita li -
aan. ‘Ik wil even mee gaan met uw drie de ling van de Homo Eco no mi -
cus, als ik me zo mag uit druk ken, in rij ken, ar men en een mid den -
laag. Ik vind dat te sim pel. Deze ge laagd heid ver on der stelt een soort
iden ti teit bin nen een laag. Ik zie ech ter nog een gro te ver d eeld heid.
Met name van we ge de eco no mi sche en cul tu re le blok ken die u eer der 
noem de. Wilt u daar misschien op ingaan?’

Dit was mijn stok paard je!
‘Natuurlijk, elke re duc tie van de wer ke lijk heid is on waar. Uw nu -

an ce ring laat zien dat er dwars op de door mij be noem de ho ri zon ta le
ge laagd heid ver ti ca le scheids lij nen snij den. In we zen gaat het er dan
als taart pun ten uit zien: elk ge o po li tie ke blok be heerst een deel van de
we reld eco no mie – de pun ten – en in elke taart punt zien we de zelf de
ge laagd heid. De Chi ne se eco no mie is daar een mooi voor beeld van.
Om het beeld com pleet te ma ken: we zien dat de Chi ne zen de slag -
room van voor al de Ame ri kaan se taart punt af le pe len. Ove ri gens net
zoals de Russen de energie van Europa in de tang hebben.’ 

Het was even stil na deze woor den. Onze gast heer maak te er ge -
bruik van door de vol gen de gang te la ten ser ve ren. Die bleek heel ver -
ras send te be staan uit een fruit com po si tie van me loen, mango, zou te
Ja pan se prui men, ge hak te ru co la en een zoet zu re dres sing met ge ma -
len no ten. Voor zo ver ik kon zien. Er was een fris se rosé bij met, heel
on-Frans, ge schaafd ijs in het glas waar de wijn op werd ge schonk en.
Zou de kok uit Frans Guyana komen?

‘Toch is er glo baal ge zien in de mid denk las se een iden ti fi ca tie te
zien met een be paal de le vens stijl, waar in na tuur lijk sub stij len zijn te
on der schei den en een cul tu re le kleu ring per land of re gio. Alle aard -
be wo ners wil len ui tein de lijk een mo bie le te le foon, het man ne lij ke
deel wil een auto, ze kij ken naar de zelf de re cla mes en ko pen als het
even kan kle ding van be paal de mer ken. Ze am bi ëren de zelf de soor -
ten vakanties, een bankstel, televisie en kinderwagen.’

‘Allez, mijn bes te, doet u als tu blieft uw vi sie uit de doe ken,’ pleit te
onze Fran se gast heer. Van Ali ce kreeg ik een blik waar ik van smolt.
Iets der ge lijks had ze van me ver wacht, werd me dui de lijk. Ge hoopt.
De re den waar om ze me had la ten uit no di gen. Ze wil de dat de mag -
na ten haar dank baar zou den zijn voor haar keuze. 

‘Daar kom ik zo da de lijk op uit, mijn heer,’ ri pos teer de ik. Hij keek
me even vra gend aan en ik knik te bij na on merk baar. Tijd voor de vol -
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gen de gang. Ik was be nieuwd. Ik was nog lang niet ver za digd. Daar -
voor wa ren de gang en te licht, te klein en zo op el kaar af ge stemd dat
in de pe ri o den er tus sen de spijs ver te ring het pri ma aank on. Ik ge -
bruik te ook nog al veel brei ne ner gie. Het menu was daar op ing ericht:
veel vet zu ren, en maar weinig kool hydraten. 

De kel ners ser veer den bre de kom men uit met een bo dem pje, be -
staan de uit ge smoor de groen ten, reepjes flin ter dun ne ham, reepjes
ome let en een hef ti ge dres sing van een meng sel van geu ri ge oli ën, een 
dropje ta ma ri en nog iets oos ters. De wijn was de ver bin den de scha -
kel met de voor gaan de gang: het nog kou de glas werd bij ge vuld met
de voor tref fe lij ke rosé. Het was op pas sen geblazen met die koste lijke
wijnen.

‘Mag ik vra gen wat je uit een zet ting te ma ken heeft met de pa ra dig -
ma ver schui ving waar nu al da gen over wordt gepraat?’

‘Madame, mes sieurs, er is nog een gang te gaan. Met uw goed vin -
den, zal ik die la ten ser ve ren?’

Opge lucht leun de ik ach ter over in mijn stoel. Ik voel de zweet -
drup pels over mijn rug lo pen. Nee, lichaams taal be heer sing was niet
mijn sterk ste kant.

De af slui ten de gang be stond klas siek uit een ijs ge recht. Toen ik
proef de bleek het al ler minst klas siek. Het was een ver fijn de wis sel -
wer king tus sen zoe ten en zu ren. Smeu ïge be vro ren vruch ten pulp, ijs
van crème fraîche, gla zi ge ap pel com po te met een vleug je ho ning,
een zoet zu re si roop van ta ma rin de, een ge roos terd stuk ba naan, ge -
ma len ha zel no ten, dat al les op een bo dem van schaaf ijs. Ik was niet de 
enige die verrast en zwijgend zat te genieten.

Bij de kof fie, ik sloeg de li keur en cog nac over, vroeg Ali ce of ik
verd er in wil de gaan op de vraag.

‘In de be lang rijk ste eco no mie ën van de we reld zien we een con -
stan te, ge heel ge au to ma ti seer de winst stroom naar een klei ne bo ven -
laag. Deze stroom wordt ge voed door de mid den laag, zo als ik die ge -
schetst heb. Deze mid den laag ont vangt maan de lijks vir tu eel geld, dat 
au to ma tisch weg vloeit naar le ve ran ciers van huis ves ting, trans port,
ener gie, te le com mu ni ca tie, ver ze ke ring en, bank en, be las ting en een
beet je vrij be steed baar geld naar pro du cen ten van voed sel, kle ding,
huis raad, va kan ties en der ge lij ke. Van al dat geld wordt elke maand
een ge deel te als winst en di vi dend bij ge boekt bij het ver mo gen van de
bo ven laag, de ei ge na ren van de be lang rijk ste le ve ran ciers. Deze ac -
cu mu la tie van ka pi taal is mo ge lijk zo lang de pro duc ti vi teit van de
mid den laag blijft groei en. Inclu sief de groei van het aan tal in di vi du -
en in de mid den laag. Maar het blijft vir tu eel geld, vir tu eel ka pi taal.
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Cij fers op een bankafschrift. De eigenaren van dit virtuele geld
zoeken middelen om hun kapitaal tastbaar en duurzaam te maken.’ 

Het was even stil.
‘Een lo gi sche ge volg trek king,’ mom pel de de Ita li aan.
‘Geen speld tus sen te krij gen,’ be aam de de Frans man.
‘Het staat na tuur lijk ie der een vrij om zijn ver mo gen om te zet ten

in een duur za me com mo di ty. Daar is de hele grond stof fen han del op
ge ba seerd,’ weer leg de de Duit ser. ‘Over dat ver mo gen is al belasting
betaald.’

‘Dat laat ste zou ik enigs zins wil len nu an ce ren,’ zei ik voor zich tig.
‘Ik vroeg me al af waar uw kri ti sche re ac tie zou blij ven,’ monk el de

de Frans man.
‘Als jour na list zet ik uit hoof de van mijn be roep na tuur lijk over al

vraag te kens bij,’ be gon ik be hoed zaam. ‘Ik was uit ge no digd om te
schrij ven over de mo ge lijk he den voor een aang epast stel sel van
ziens wij zen en ge drags re gels voor de fi nan ci ële sec tor. In dat ka der
zie ik twee strui kel pun ten. De offsho re be las ting ont wij king en de -
fensie.’

‘Defensie?” vroeg Ali ce ver baasd. Dat had ze ken ne lijk niet als to -
pic ver wacht.

‘Er is een ver band tus sen. De mas sa le ont wij king van ink om sten -
bel as ting, ven noot schaps bel as ting en di vi dend bel as ting via be las -
ting pa ra dij zen wordt door ver schil len de par tij en ver schil lend ge -
zien. Let wel, ik wil hier be slist geen mo re le stand pun ten gaan ver -
kon di gen. De kern van mijn be toog is dit. Voor men sen met gro te
ver mo gens be staat een le ga le struc tuur waard oor zij geen be las ting
be ta len. Met het mo tief: ik be taal zelf voor al mijn voor zie ning en, laat 
de men sen die ge bruik ma ken van col lec tie ve voor zie ning en daar zelf 
belasting voor betalen. Dat gaat echter niet op voor de fensie.’

‘Aha,’ zei de Frans man, ‘ik denk dat ik zie waar u op doelt.’
‘Hm, ik zie het niet,’ zei de Duit ser on der koeld. Ook Ali ce keek me

vra gend aan.
‘Al sinds de han dels com pag nie ën uit de 17e eeuw wor den met

name vlo ten ge wa pen de sche pen ge bruikt voor het be scher men van
han dels re la ties: rou tes, ha vens en in di vi du e le handelsschepen.’

‘Dat wa ren par ti cu lie re ac ti vi tei ten, be taald door de le den van de
com pag nie,’ merk te de Duit ser op. ‘Er be stond toen nau we lijks nog
belasting.’ 

‘Dat klopt, maar dat is ve ran derd. De Ame ri kaan se, door de staat
on der hou den ma ri ne le vert die be scher ming sinds WOII we reld -
wijd. De kos ten er van, zo wel in pe ri o den van vre de als bij daa dwer ke -
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lij ke scher mut se ling en, wor den ge dra gen door de belasting be talers
in de VS.’

‘Het is toch een na ti o naal be lang, dat elke bur ger aang aat?’ 
‘Daar heb ik mijn twij fels over, maar dat is een an der on der werp...’
‘Daar ben ik be nieuwd naar,’ merk te de Frans man fijn tjes op.
Ik glim lach te. ‘Dat wordt on der werp van m’n la te re pu bli ca ties,

mijn heer. Ik heb daar nog eni ge stu die voor te ver rich ten. Het be treft
in ie der ge val de ac tie ra di us van iden ti fi ca tie, of dat nu op val se of
waar acht i ge gronden plaatsvindt.’

‘Gaat u verd er over de ma ri ne,’ vroeg de Ita li aan, die be lang stel -
lend luis ter de maar zel den re a geer de.

‘Wel de win sten van de de fen sie in dus trie wor den om te be gin nen
op ge stre ken door de ei ge naars van de pro du cen ten van wa pens,
vlieg tui gen, sche pen en wat het mi li tai re ap pa raat verd er no dig heeft
om een staand le ger van an der half mil joen mi li tai ren pa raat te hou -
den. Indi rect door de bank en, die de staat het geld le nen voor deze
ope ra ties. De be lang en die dan be schermd wor den zijn ech ter voor -
na me lijk die van olie maat schap pij en, re de rij en en, meer on zicht baar, 
de hou ders van aan de len. Die hun vermogens en winsten naar be -
lastingparadijzen sluizen.’

‘Met als net to re sul taat dat de be lang en van niet-be las ting be ta lers
wor den be schermd door be las ting be ta lers?’ vroeg Ali ce zich af. ‘Zo
heb ik er nog nooit te gen aan gekeken.’

‘Dat is erg kort door de bocht, vond de Ita li aan. De Duit ser snoof
laat dunk end en de Frans man glim lach te.

‘Dat komt, denk ik, om dat de ge mid del de Ame ri kaan slecht ge -
ïnformeerd is en door het on der wijs sys teem ge drild is in het zich
iden ti fi ce ren met “God bless Ame ri ca”. Mi li tai ren vech ten waar ge -
zegd wordt dat ze moe ten vech ten, daar is de trai ning op ge richt.
Men sen die voor zich zelf denk en worden niet toegelaten...’

Mijn ex posé werd on der bro ken door een blik van Ali ce. Er werd
nog iets van me ver wacht. De drie bank iers wa ren nog niet ge heel van 
mijn waar de over tuigd. Ik kon een ril ling on derd ruk ken. Was deze
bij eenk omst een laat ste ge le gen heid voor mij... om mijn le ven te red -
den? Ik kon me dat bij na niet voor stel len. Wat voor ge vaar kon ik in
vre des naam be te ke nen? Zo veel wist ik niet, en van dat klei ne beet je
kon ik vrij wel niets pu bli ce ren. Ge dach ten raas den aan me voor bij.
Waar mee kon ik deze man nen te vre den stel len? Wat wa ren hun on -
uit ge spro ken voor keu ren? Ik nipte aan mijn wijn om tijd te winnen.

Ze wa ren in hun sas met de ver leng de ren de ments ho ri zon als
nieuw in stru ment. Na denk en, Blink ie! Wat kun je met zo’n as set doen 
dat bank en van de an de re blok ken niet hebben?
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Ik zag het op eens: de boom ing coun tries: India, Zuid-Ame ri ka,
Zuid-Oost Azië! Cre ëer je ei gen mid denk las se met be las ting maat re -
ge len en mi cro kre die ten!

‘Nog een laat ste ob ser va tie, Ali ce, mij ne he ren, voord at we af -
scheid ne men na deze wer ke lijk uit zon der lijk ver fijn de com po si tie
waar we van heb ben kun nen ge nie ten.’ De Frans man boog licht zijn
hoofd.

‘In een aan tal, la ten we zeg gen ong ebon den lan den, is een snel
groei en de mid den laag be zig zich te ma ni fes te ren, ter wijl die in het
Wes ten juist on der druk staat. Ik kan dat af lei den uit be paal de over -
na mes van on der ne ming en in de mijn bouw, olie, te le com mu ni ca tie
en voed sel, om een paar te noe men. Het toe ris me van uit die lan den il -
lus treert ook die trend. Het is dui de lijk dat de drie blok ken Chi na,
Rus land en de Ver enig de Sta ten plus Eu ro pa, met el kaar con cur re ren
om nij die mid deng roep in Azië en in Zuid- en Mid den-Ame ri ka een
ste vi ge voet aan de grond te krij gen. Afri ka zal la ter vol gen als de
Saoedi’s op hou den met het fi nan cie ren van Islam ge zin de war lords.
De Chi ne zen ko pen in vloed, maar rich ten zich nog voor na me lijk op
in fra struc tuur, niet op bank dien sten. Ik ben van me ning dat een pa -
ra dig ma ver schui ving van de Atlan ti sche fi nan ci ële sec tor, in de rich -
ting van klein scha li ger re tail bank ing een win nen de zet zal kun nen
be te ke nen. Daar mee wor den nieu we con ting en ten van de mid den -
laag en hun be hoef tes aan steun voor bij voor beeld hun pen si oe nen
ver bon den met de Atlan ti sche fi nan ciers. Be denk ook, dat over een
jaar of twin tig de over be vol kings pro ble ma tiek veel minder speelt,
ook daar moeten de banken rekening mee houden, en nu al diensten
optuigen die daarbij aansluiten.’

De Duit ser en de Ita li aan ke ken ver rast, de Frans man knik te naar
Ali ce, die open lijk zat te glun de ren.

Dit was het sluit stuk, be sef te ik, van mijn op dracht. Hoe zou ik dat
gaan ver woor den? Open lijk? Zo dat de an de re blok ken er ook weet
van kre gen? Ach, die had den hun ei gen ka na len, die had den geen
Amster dam se journalist nodig.

‘Waarvan acte,’ sprak onze Fran se gast heer cryp tisch.
We ging en te ge lijk van ta fel. 
‘Gaat u deze stel ling verd er uit wer ken in uw ar ti ke len, mijn heer

Blink?’ vroeg de Ita li aan.
‘Niet zo dui de lijk, maar als sug ges tie in ant woord op de zor gen

van de fin tech sec tor die uit de vijf pun ten op het cong res naar vo ren
kwa men. Wat er ui tein de lijk ge pu bli ceerd gaat wor den is af hank elijk
van de peer re views, maar ik zal er op ing aan in de drafts. Voor zich tig,
maar met vol doen de hints voor de le zers, die graag wil len we ten waar 

185



ze kun nen in ves te ren, want de krant is niet voor we reld ver be te raars,
maar voor lie den die in de economie van alledag opereren.’

‘Ik zal met span ning op uw ar ti ke len wach ten.’
Hij was ken ne lijk een van de peers.
Ali ce liet haar arm om de mij ne glij den. Met een ernstig ge zicht

vroeg ze: ‘Heb je nog tijd om even met mij te spre ken? Ik heb je iets te
vra gen.’

Ze stak voor de an de re drie, met name voor haar ac count ma na -
ger, niet on der stoe len of bank en dat ze in me ge ïnteresseerd was.

De he ren na men ui terst vrien de lijk af scheid en lie ten zich door
hun chauf feurs in hun wa gens hel pen. Ali ce nam me mee naar haar
Bent ley, maar liep er aan voor bij toen de an de re auto’s verd we nen
waren.

‘Ik heb je een hoop te ver tel len, Die de ric. Is er ie mand die op je
wacht?’

Dat was nu juist het ge val. Syl via had ver moed waar het op uit zou
draai en en was open lijk ja loers. Ik had het ook ver moed en een be slis -
sing uit ge steld. Nu stond ik voor een keu ze. Ik had me fei te lijk de hele
avond zit ten voor be rei den. Ik hield van Ali ce en ik hield van Syl via.
Het een sloot het an der niet uit, maar het was schip pe ren. Ali ce had
mij nu no dig, of we in bed zou den be lan den of niet. Zij was niet al leen 
fei te lijk een ver bin den de scha kel met de geld we reld, ze was ook een
por taal voor ve ran de ring. Ik liep bij haar ge vaar, ze ker, maar zon der
ge vaar geen ver ove ring. Zo lang ik mijn ui ter ste best deed be hield ik
niet al leen mijn le ven, ik kwam met sprong en voor uit.Maar ik
besloot toch redelijk eerlijk te zijn.

‘Sylvia is mijn gu ar di an ang el en al tijd ong erust als ze mij uit het
oog ver liest.’

Ali ce sloeg haar ogen neer. ‘Ik be grijp het, maar ik weet nu niet wat 
ik moet doen, Die de ric. Het is zo ver war rend, mijn po si tie is dub bel
en ik moet op pas sen. Elke move die ik maak kan ver ve len de re per cus -
sies heb ben.’ Ze leg de haar hand op mijn arm toen ik wil de re a ge ren.
‘Wacht. Ik heb nog meer te zeg gen. De uit komst van van avond is po -
si tief. Ik was de hele avond bang dat je te veel zou zeg gen wat je voor je
moest hou den en te wei nig te ber de zou brengen dat hout sneed.’

‘Ik heb eni ge sig na len van je op ge vang en.’
Ze glim lach te. ‘Gelukkig, ja. Het was erop of eron der, weet je.’
‘Dat kreeg ik door. Het duur de even voord at ik daar van her steld

was. Ge luk kig was het di ner god de lijk.’
Ze trok fi guur tjes in het fij ne grind met haar hoog ge hak te pump.
‘Het was voor jou ook erop of eron der, niet? Ik vond je ac count

ma na ger nog al pa tri ar chaal.’
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Ze knik te. ‘Mijn hele po si tie hing er van af, maar wat Günther be -
treft, die dek te zich voor al in, hij en ik zit ten ei gen lijk meer op één
lijn, maar dat la ten we niet mer ken. Het pro bleem is dat die an de ren
een erg macht i ge ach ter ban heb ben, die me kwaad kan doen. Dat ver -
ont rust me.’ bekende ze gesmoord.

Ik til de haar kin op en keek in haar treu ri ge ogen. ‘Waarom heb je
zo veel in de waag schaal ge steld?’

Ze keek ernstig te rug, het treu ri ge zak te naar de ach ter grond,
maar ging niet weg. ‘Er moest wat ge beu ren, Die de ric. Jij bent onze
eni ge hoop, die bank iers wil len lie ver hun ogen slui ten voor wat jij en
ik en ve len met ons wel zien. Onze gast heer, hoe hij zich ook voord oet 
als de be min ne lij ke gour mand, is in wer ke lijk heid een ui terst scherp -
zin ni ge se ni or bij de BIS. Hij heeft zijn scep ti sche col le ga, de Ita li aan,
we ten over te ha len mee te gaan. Je hebt hem in ie der ge val we ten te
over tui gen, maar zal dat verder doorwerken, dat is de vraag.’

‘En nu?’
Ze keek weg. ‘Ik had je wil len vra gen om met me mee te gaan naar

mijn sui te.’
‘Wat heeft je van ge dach ten doen ve ran de ren?’
Ze zucht te. ‘Ik weet het niet meer. Het lijkt of al les nu op los se

schroe ven staat. Ik...’
‘Ga door?’
‘Niet hier,’ fluis ter de ze. ‘Ga even mee, Hil de brengt je weer thuis.’
Ge du ren de de rit zei den we geen woord. Ze hield al leen mijn hand 

vast.
De sui te was een an de re dan de laat ste keer, in een ge woon ho tel.
‘Hilde heeft de ka mer hier naast. Aan de an de re kant is de bui ten -

muur,’ leg de ze uit ter wijl de chauf feu se de ver trek ken scan de op af -
lui ste rap pa ra tuur. De ho tel te le foon, de te le vi sie en alle af stands be -
die ning en nam ze mee.

‘Standaard rou ti ne.’
‘Ben je al tijd op reis?’
Ze haal de haar schou ders op. ‘Ik heb geen thuis,’ fluis ter de ze.
‘En ie der een in jouw kring en is een po ten ti ële vij and?’
Ze haal de weer haar schou ders op. ‘Of ik van hen. Er is geen ge voel 

tus sen de men sen waar on der ik ver keer. Alle maal rol len spel len.’
‘Wat is jouw pas sie, Ali ce?’
Voor de der de maal haal de ze haar schou ders op, als of het haar

niet kon sche len.
‘Toe, waar of wan neer of waar mee krijg je het ge voel te le ven?’
‘Als jij met me vrijt,’ fluis ter de ze. Ze wierp me een gui ti ge glim lach 

toe, die niet he le maal luk te.
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‘Je moet op hou den zul ke vra gen te stel len,’ zei ze nuk kig.
‘Ik wil het graag we ten, Ali ce. Ik wil je graag be ter le ren ken nen. Ik

be doel, je hebt me niet voor niets uit ge zocht, on der steund, ge pro -
moot.’

Ze wierp een ach ter docht i ge blik om zich heen. ‘Kom,’ zei ze ge -
bie dend en sloeg het bed open. Ik be greep dat ze het nog niet ver -
trouw de en in bed verd er wil de pra ten. Ik schud de mijn hoofd: als ik
af lui ste rap pa ra tuur zou plaat sen zou dat voor al bij het hoofd ein de
van een bed zijn.

‘Ik wil eerst even douchen. Kom je mee?’
Onder het rui sen de wa ter, dicht te gen me aan, durf de ze wel in

mijn oor te pra ten. Het kwam er in een adem uit.
‘Ik was tot voor kort een fa na tiek ten nis ster, best goed ook. Ik deed 

er al les voor, het was echt mijn pas sie. Tot het we reld je me op eens be -
gon te gen te staan. In kor te tijd ging al les me ver ve len wat ik eer der
aang enaam had ge von den: party’s, rei zen, va ren, safari’s. Ik heb le ren
vlie gen, maar wat ik echt zou wil len kan niet: straal ja ger pi loot wor -
den. Mijn le ven is te kost baar, zeg gen mijn gu ar di ans. Ik ben me toen
gaan verd ie pen in de geld sys te men. Ook daar pro beer den ze een rem
op te zet ten toen ik er te diep in dook. Zelfs mijn in ter net gang en wor -
den ge volgd. Ik kan af en toe stie kem boe ken la ten ko pen of ie mand
ont moe ten die me verd er helpt. Zo als jij. Als voor zit ter van de World
Asso ci a ti on of He ri ta ge Daughters heb ik toe gang tot de bank we reld
ge kre gen. Ik heb er stil le vrien den ge kre gen die zor gen voor uit no di -
ging en. Hoewel je het niet zou zeggen, is mijn account manager daar
één van.’ 

Daar was ik in der daad ver baasd over. Diens strenge hou ding was
dus deels ca mou fla ge.

‘Ik wil dat jij de boel gaat ve ran de ren, Die de ric. Ik ben niet de eni -
ge ge vang ene van het geld sys teem. Alle erf doch ters zijn het en er zijn
er nog veel meer.’

‘Met een nieuw pa ra dig ma?’
‘Onder an de re. Mis schien is het een be gin. Mis schien win je het

ver trou wen en kan je hier en daar wat los peu te ren, ik weet het niet.
En...’

‘Ja?’
Ze kroop nog dich ter te gen me aan en fluis ter de bij na on hoor baar

in mijn oor: ‘Misschien heb je vrien den die dat ook wil len.’
De bood schap, haar lip pen te gen mijn oor, haar lijf te gen het mij -

ne... mijn be geer te vlam de op. Het was hef tig en kort, de span ning
moest er uit. 

Hij gend rol den we om en kro pen in el kaars ar men. 
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‘Oeh, dat was hef tig,’ mom pel de Ali ce. ‘Wat is dat toch?’
‘Het heeft met ver trou wen te ma ken,’ mom pel de ik na een tijd je.

‘Daarom durf ik alle re ser ves te la ten varen.’
‘Ja!’ Ze ging ver rast over eind zit ten. ‘Ik...’ Ik leg de een ving er op

haar mond en wees op mijn oor.
‘Ik hoef bij jou geen rol te spe len en ik heb geen ver bor gen agen da,’

fluis ter de ze in mijn oor. ‘Dat heb ik nog bij nie mand eer der ge had.’
Ik om hels de haar krach tig.
‘Ik wil je mor gen er gens ont moe ten, zo dat we open lijk kun nen

pra ten,’ fluis ter de ik in haar oor. ‘Ik ga nu te rug naar mijn ho tel. Ik
neem wel een taxi, Hil de kan be ter bij je blijven.’ 

Ze om hels de me als ant woord.
Ik spoel de me snel af en kleed de me zorg vul dig. Na een laat ste kus

glip te ik de gang op. 
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ALI CE ONT LEED

Ik be taal de de taxi en slen ter de de lounge in. Wie zou ik nu graag
wil len spre ken? De re cep ti o nist wuif de naar me. Hij had een bood -
schap van Syl via. Ze was naar een mee ting en zou om half twaalf te rug 
zijn. Dat was het bij na en ik be sloot in de lounge te wach ten. De bar
was nog open en ik be stel de een al co ho larm bier tje. Ik had aar dig wat
van de voor tref fe lij ke wij nen ge dronk en, meer drank zou me mijn
scherpte kosten.

Ik nam net een slok toen Syl via uit een taxi stap te. Ze zag me met -
een en liep met een blij ge zicht naar me toe. Ze had waar schijn lijk
ver wacht dat ik de nacht bij Ali ce door zou breng en.

Ik ver tel de haar ik het kort wat ik tij dens het di ner had ge zegd en
ge dacht, hoe er op ge re a geerd werd en van mijn vondst op het laat ste
mo ment. Syl via was laai end ent hou si ast. 

‘Het past pre cies bij het on der werp waar van avond over ge spro -
ken is op de bij eenk omst waar ik was, Die de ric! Nee, voord at we verd -
er spre ken: heb je nog puf om er nu nog een ver haal in hoofd lij nen
van te maken?’

‘Ik denk het wel, ik ben re de lijk fris en ta me lijk op ge won den van
mijn vondst.’

‘Kom mee dan! Ga maar vast naar bo ven, ik kijk of ik nog wat te
eten en drink en kan re ge len.’

Ik was al be zig op mijn lap top toen Syl via met een vol be la den blad 
bin nenk wam. Ik had nog geen trek en nam al leen een kop kof fie en
een fles je mi ne raal wa ter.

Na ruim een uur leun de ik ach ter over. Ik had als een ra zen de ge -
schre ven en nu was mijn ener gie ver bruikt. Syl via was op het bed in
slaap ge val len.

Voor het raam met uit zicht op een in slaap ge hul de vil la wijk nip te
ik aan een whis ky. Ik werd er ro zig van. Ik kleed de me uit en hielp Syl -
via uit haar kle ren. Ondanks onze slaap werd onze lust ge wekt. De
kal me vrij a ge was een lief ko zing en een be lof te voor de ochtend.

Ik werd voor dag en dauw wak ker en zet te me ach ter het bu reau tje
om het ar ti kel verd er uit te wer ken. De zin nen vloei den als van zelf uit
mijn ving er top pen. Re fe ren ties en ach ter gron den doem den op voor
mijn gees tes oog wan neer ze no dig wa ren. Het werd een heel verhaal.

Ik had op mijn ei gen lap top een be vei lig de ver bin ding met de
ftp-ser ver van de krant en ver zond het con cept. Intus sen had Syl via
zich ge kleed en had kof fie met ver se brood jes gehaald. 
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‘Klaar!’ zei ik te vre den en hap te in een crois sant je.
‘Ga je aank le den, naakt lo per,’ brom de ze ge maakt ernstig. 
‘Waar ben jij gis ter ge weest?’
‘We had den een werk groep mee ting.’
‘Eh?’
‘We wer ken aan een nieuw pa ra dig ma, net als jij. Ons vak ge bied is

de psychi a trie, of ei gen lijk bre der: psychi sche pro ble ma tiek. Psy chi a -
ters zijn ei gen lijk dok ters voor gees tes zie ken. Som mi ge psychi sche
pro ble men ho ren daar niet echt thuis.’

‘Ik weet het, uit ei gen er va ring.’
‘Oh?’
‘Ik maak te me gro te zor gen over de fi nan ci ële si tu a tie van mijn ex

en mij. Zij verd ient niet ge noeg om de hy po theek op ons huis over te
ne men. Ik ben zo lang in ons zo mer huis ge trok ken, maar daar zit ook
een hy po theek op. En ik was erg on ze ker of ik mijn baan kon hou den,
of dat ik mis schien ge noe gen moest ne men met een veel la ger sa la ris,
of zelf stan dig moest gaan wer ken. Ik kon niet meer sla pen en werd
erg de pri, met ang staan val len. Mijn huis arts schreef me tran quil li zers 
voor en stuur de me naar een psychi a ter. Daar kreeg ik nog meer me -
di ca tie van. Maar niemand wilde naar mijn problemen luisteren.’

‘Kreeg je een di ag no se?’
‘Nee. Ge woon stress, was de con clu sie. De huis arts ver tel de dat hij

zo veel van mijn ge val len heeft: te hoge hy po theek, on ze ker heid over
het ink omen en schei ding en. Het lijkt wel endemisch.’

‘Gelukkig maar. Ik be doel: een di ag no se blijft je le ven lang aan je
kle ven, ook al is hij fout.’

‘Waar spitst jul lie pa ra dig ma ve ran de ring zich op toe?’
‘Dat is de moei lijk heid: de hele re gu lie re gees te lij ke ge zond heids -

zorg en psycho-far ma cie doen de laat ste tijd maar wat. Er is geen pa -
ra dig ma, al thans niet een ge for mu leer de. Het eni ge dat een rich ting
be paalt is of het meer geld oplevert.’

‘De sa men stel ling van een DSM-V , de ca ta lo gus van men ta le pro -
ble men, zou je als een pa ra dig ma kun nen beschouwen.’

‘Dat is ook de me ning van de meer der heid van de werk groep. De
con se quen tie van die de fi ni tie is ech ter te ing ewik keld om te kun nen
pa re ren. Er zou een al ter na tie ve DSM 6 ge for mu leerd kun nen wor -
den. Dat zou een dun boek je wor den, want de mees te di ag no ses van
DSM-V zou den ko men te ver val len. Waar mee men sen met pro -
blemen niet zijn geholpen.’

‘Er zou een on der scheid ge maakt kun nen wor den tus sen wer ke lij -
ke gees tes ziek ten als schi zo fre nie, bi po lai re stoor nis sen en der ge lij ke, 
en tij de lij ke psychi sche ont re ge ling door omgevingsfactoren.’
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‘En het eer ste bij psychi a ters la ten en het twee de... waar?’
‘Die con stel la tie be staat toch al? Het eer ste aan spreek punt is de

huis art sen prak tijk, lijkt me. Die kan ver wij zen naar al of niet ge as so -
cieer de lo ka le eer ste lijn the ra peu ten die be ho ren tot het da ge lijk se
net werk van huis art sen prak tij ken. Voor spe ci a le ge val len kan door -
ver we zen wor den naar twee de lijn ge spe ci a li seer de the ra peu ten. Ik
be doel, zo was het in Ne der land voord at de psychi a ters de macht
kregen in de geestelijke gezondheidszorg.’

‘Oké, hoe zet je dat in een pa ra dig ma?’
‘Niet. Het is een machts ver haal. Goe de the ra peu ten kun nen zich

met huis art sen ve re ni gen en deals ma ken met ver ze ke rings maat -
schap pij en, aang evend dat ze goed ko per wer ken. Nieu we plat forms
cre ëren. Huis art sen kun nen psychi sche pa ti ënten moei te loos in een
dergelijke richting verwijzen.’

‘Hm. Dit klinkt als een pa ra dig ma ver schui ving.’
In het vuur van mijn be toog was het blijk baar aan me ont gaan dat

het er in der daad dicht bij kwam. Het leek van zelf spre kend, dat was
het ge weest maar nu was dat niet meer zo.

‘Schrijf het op, wil je. Als ik er zul ke ding en uit flap kan het maar zo
zijn dat ik het la ter ver ge ten ben.’

Syl via was al aan het schrij ven. 
‘Nu even iets heel an ders. Ik heb min of meer met Ali ce af ge spro -

ken dat we van daag een aan tal za ken zou den be spre ken die gis ter
even aan de orde zijn ge weest en een na de re uit wer king behoeven.’

‘Hoe laat?’
‘Het is be lang rijk dat jij bij dat ge sprek bent.’
‘No way!’ zei Syl via ge schrok ken. ‘Ik moet op de ach ter grond blij -

ven.’
‘MacUigh heeft je aang eno men als mijn se cre ta ris. Ik heb je in die

func tie no dig.’
‘Maar zij is...’
‘De te gen par tij?’ Ik her in ner de me op tijd dat we waar schijn lijk af -

ge luis terd wer den. Ei gen lijk hield ik daar al tijd re ke ning mee. Wat ik
open lijk be sprak kon zo ook die nen om de ge nen die lie ten af lui ste ren 
zand in de ogen te strooien.

‘Kom even bij me, ja loer se kraai. Dan zal ik het af zoe nen.’
Ze wierp me een boze blik toe, be greep met een wat ik be doel de en

ging te gen strib be lend op mijn schoot zit ten. Ik knab bel de aan haar
oor tot ze giechel de en fluis ter de: 

‘Alice is in fei te een mol, in haar ei gen we reld je en hier. Ze wordt
niet he le maal ver trouwd door haar ei gen kring en, maar het wordt
haar ver ge ven om dat ze geen rare ding en doet. Haar stand pun ten zijn 
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zich 180 gra den aan het draai en. Zij is een van de pro mo tors ach ter de 
roep om een pa ra dig ma ver schui ving. Ik heb zit ten speu ren naar haar
ach ter gron den en die zijn wat haar be treft vrij OK, mis schien wat op -
per vlak kig, maar haar va der en groot va der wa ren rare man nen, die
bij voor beeld ach ter de eu ge ne ti ca aan lie pen. Al voor de Twee de We -
rel door log wa ren de La fay et tes ook ge lieerd aan de Nazi’s, ove ri gens
net als an de re sup per rij ke fa mi lies in de VS. Er is een soort
familiegeheim, maar daar weet ik het fijne nog niet van.’

Dit klop te min of meer met wat Ali ce me al ver teld had, maar stel -
de me niet ge rust.

‘Alice heeft ook ei gen plan ne tjes, denk ik. Ze wil af van de in vloed
die haar fa mi lie nog heeft op haar le ven, de be schik king krij gen over
haar for tuin, dat nu nog wordt weg ge hou den van haar en be heerd
door an de ren. Ze weet dat ze in de pas moet lo pen, maar ik denk dat
ze al lang be zig is om uit we gen te zoe ken. Ze is slim ge noeg en dat do -
mi nan te en stu ren de zit in haar ge nen. Ei gen lijk doet ze wat haar
voor va de ren ook de den, haar ei gen weg gaan, maar voor lo pig in het
ge heim. Ze heeft veel meer macht dan je denkt, om dat ie der een ook
be grijpt dat ze ui tein de lijk met mil jar den kan gooche len. En ze heeft
nu al ge noeg om al ler lei al ter na tie ven voor te brei den. Het zou me
niet ver ba zen als jij in een van die plan ne tjes past. Ze weet te veel over
je, en dat is ook lo gisch, met flink geld kun je echt al les over ie mand te
we ten ko men, ze kan je werk door des kun di gen la ten ana ly se ren, je
DNA la ten chec ken, je he le maal door lich ten. Ik denk dat je hier niet
toe val lig bent uit ge no digd, dat je een rol speelt in haar plan nen en dat 
al veel eer der, ze heeft je op een of an de re ma nier ge se lek teerd of la ten
se lek te ren. In de Ba sel Kring zit ten men sen, die dat ook op an de re
ma nie ren doen, die pik ken re so nan ties tus sen men sen op, die door
the ra peu ten wel als ‘past-life’ connecties wor den vertaald. Blijkbaar
zit er iets in jou dat paste in haar plannen.’

Er ging me een licht op, daar om deed ze als of ze me al ja ren ken de,
op een of an de re ma nier viel ze al op me, voord at we el kaar ook lijf -
elijk ont moet ten. Was dat ma ni pu la tie van een ho ge re orde, of ge -
woon ge bruik ma ken van wat er be schik baar was, als je geld en in -
vloed ge noeg had. Maar wat was dan het doel, die vraag bleef me
bezighouden.

We za ten in het res tau rant een twee de ont bijt te nut ti gen toen een
be ken de, licht geu ren de en ve lop werd ge bracht. Hij be vat te een uit -
no di ging voor een high tea er gens in de cam pag ne. Hil de zou me op
ko men ha len. Haar te le foon num mer was bij ge voegd. Ik kreeg op
mijn ver zoek een mo biel van het ho tel en bel de met een om uit te leg -
gen dat mijn vol ko men ing evoer de se cre ta ris mee zou gaan; zij was
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door mijn hoofd re dac teur voor me ge ëngageerd, voeg de ik er aan toe
om te la ten we ten dat het een vrouw be trof. Na rug ge spraak te
hebben gehouden meldde Hilde dat het oké was.

Op dring end ver zoek van Syl via ging en we de stad in om een min -
der for meel te nue uit te zoe ken, stijl vol maar ca su al. Na enig wik ken
en we gen leek het me be ter om het zelf te be ta len, MacUigh was toch
al zo aang esla gen door mijn hoge onkosten.

Het was een beet je vreemd om ge woon rond te lo pen zon der het
pa ra no ïde ge voel over al vol gers en af lui ste raars te ver on der stel len en
ob scu re in ter net cafés in te gaan om ano niem te kun nen mailen en
surfen.

Onder tus sen bek vecht ten we over het psycho pa ra dig ma, zo als we
het on der werp ge doopt had den, waar Syl via mee be zig was. Mijn
sug ges tie was om be ken de we ten schap pers en pu bli cis ten een reeks
ar ti ke len te la ten schrij ven, die moest uit mon den in een al ter na tie ve
DSM-Vbis. En om in de di ag no se be schrij ving en pro to col len op te
ne men waar mee huis art sen zelf pa ti ënten kon den door ver wij zen
naar the ra peu ten in hun ei gen net wer ken. Met stan daard be re ke -
ning en van de be zui ni ging en ver sus de kos ten van re gu lie re zorg, om
de zorgverzekeringen over te halen de consulten te vergoeden.

Syl via was scep tisch. Ze zat mis schien een beet je vast aan het ge -
hei me ka rak ter van de werk groe pen en ge noot schap pen. Maar ze zou 
het over we gen en bij de vol gen de mee ting ’in de groep gooien’.

‘Vergeet niet het won der mid del SintJans kruid te gen de pres sies te
ver mel den...’

‘Dat ken nen we in Zwit ser land heel goed. Het wordt vaak voor ge -
schre ven. Het zit zelfs in som mi ge snoepjes. De olie van de bloe men
is goed als je je ge brand hebt.’

‘Ja, na tuur lijk! Zwit ser land is geen lid van de Eu ro pe se ge meen -
schap en kan zijn ei gen be leid vol gen ten aan zien van ge nees mid de -
len.’

‘Eh...’ 
‘In de EU wordt het steeds moei lij ker ge maakt om na tuur lij ke ge -

nees mid de len te mo gen ver ko pen. De gro te far ma ceu ti sche con cerns 
we ten zo steeds meer con cur ren tie van goed ko pe en ook goed wer k -
en de na tuur lij ke medicamenten lam te leggen.’

‘Oh, dat be doel de je met SintJans kruid. Kan je dat niet meer krij -
gen?’

‘Gelukkig nog wel in Duits land, daar kan je nog steeds wel goed
ge do seer de am pul len krij gen met vol doen de werk za me stof fen. In
Ne der land niet meer. Maar ja, de na tuur ge nees kun de en ho me o pa -
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thie zijn in Duits land wijd en zijd er ken de dis ci pli nes. In Ne der land is 
de ge nee sin dus trie danig verarmd.’

Intus sen wa ren we te rug bij het ho tel be land. De Bent ley kwam er
net aan rij den en we kon den zo in stap pen.

Ali ce had deze keer een beet je al ter na tie ve uit span ning uit ge ko -
zen. De uit ba ters wa ren Engels en Oe gan dees, de tuin was een feest en 
het ter ras was om zoomd door knus se prieel tjes. Hil de bracht ons
naar een af ge le gen hof je dat door een muur en een schuur van de rest
was gescheiden. 

‘Gevonden op in ter net,’ ver klaar de Hil de non cha lant. ‘Leuk hè?’
Het weer zien met Ali ce ver liep nog al on der koeld. Ik was er van

over tuigd dat de da mes vrij nauw keu rig van el kaar wis ten hoe de
vork in de steel zat. Mijn steel in hun vor ken, om pre cies te zijn.

Toen de Oe gan de se ei ge na res se met ach ter la ting van een trol ley
met een com ple te High Tea set ver trok ken was en Hil de de wacht
hield, was het mo ment daar om van wal te steken.

‘Laten we even in de tuin gaan wan de len,’ stel de Syl via op eens
voor en stond op. Alert op haar ing eving en, vat te ik Ali ce bij de arm
en hielp haar op staan, wat ze ei gen lijk niet van plan was. Een blik op
mijn ge zicht ver tel de haar dat het me nens was. Ali ce had een goed
ont wik keld over le vings in stinct.

Langs de tuin stond een rij po pu lie ren, die zo luid ruis ten in de
wind dat een richt mi cro foon wei nig zou op vang en, als we zacht jes
praatten.

‘Bugged?’ vroeg Ali ce.
‘Ik weet het niet ze ker, miss LaFay et te, maar er was iets aan de

hand met die trol ley. Ik kan voe len dat het niet pluis is, al weet ik niet
pre cies wat het is.’

Ali ce keek naar mij. ‘Een waar de vol le gave.’
‘Ik zal open kaart spe len, Ali ce,’ sneed ik verd ere uit wei ding en af.

‘Ik vrees dat je ten on der zal gaan in je ei gen mi lieu. Ie mand die lie ver
straal ja ger pi loot was ge wor den past daar niet in.’

Een glim lach brak door. Wel wat triest, maar het ijs was toch ge -
bro ken.

‘Ik neem aan dat je ont moe ting en als deze bui ten je sur veil lan ce
kunt hou den.’

‘Dankzij Hil de.’
‘Tenzij zij uw gu ar di an ang el is en aan haar su pe rieu ren ver slag

doet als u te veel af wijkt van het pad,’ bracht Syl via zacht jes in.
‘Ik heb die mo ge lijk heid over wo gen en ge test, miss eh...’
‘Sylvia, miss LaFay et te. Hoe lang ge le den?’
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Ali ce wierp een ver ont rus te blik naar het net zicht ba re hoofd van
Hil de. ‘Denk u dat ze...?’

‘Om haar func tie te kun nen blij ven ver vul len moet ze soms dub -
bel spi on zijn, miss LaFay et te. Ie der een weet dat ze uw ver trou we linge 
is. Om dat te kun nen blij ven moet ze af en toe iets rap por te ren aan uw 
gu ar di ans.’

Ali ce keek haar ge pij nigd aan en knik te, te leur ge steld. Ze wist het
wel en hield er ook re ke ning mee, maar wil de het niet zo uit ge ser -
veerd krijgen.

‘Miss, ge bruikt u an ti de pres si va, ang strem mers, an ti psycho ti ca?’
Alice’s ge zicht werd ge slo ten. ‘Hoezo?’
‘Ik vraag dat niet van we ge hun wer king, maar daar kun nen ra di o -

ac tie ve tra cers in zit ten, waar mee uw gang en kun nen wor den na ge -
gaan en dat zon der eni ge GPS vol gap pa raat jes, want kan die elke ge -
train de be vei li ger onschadelijk maken.’

Ali ce re a geer de als of ze dat wel wist, maar keek er triest bij. Ik nam
haar hand in de mij ne.

‘Ik weet dat ik een ge vang ene ben,’ fluis ter de ze. ‘Alleen is het nog
er ger dan jul lie denk en.’ Ze keek sme kend naar mij en Syl via.

‘Kunnen jul lie iets doen?’
Hoe zeer ik ook met haar be gaan was, he le maal ver trouwd had ik

haar nog niet, er was iets verd achts in haar. Tot nu. Dit was een ech te
smeek be de. Ze wil de be vrijd wor den, los ko men van haar gou den
kooi. Ik had er al eer der over na ge dacht en het ant woord lag dan ook
klaar in mijn brein: ‘Er zijn drie op ties. De eer ste is dat je pro beert te
ont snap pen. Dat be te kent dat je al les en ie der een moet ach ter la ten,
be hal ve de ding en die je mis schien ver stopt hebt. Het be te kent dan
er gens een on op val lend le ven lei den. Je zal on der een ze ke re sur veil -
lan ce blij ven, op dat je niet uit de school klapt. De twee de op tie is niets 
doen en pro be ren te wen nen aan je ge vang enis. De derde optie is het
gevaarlijkst van allemaal.’

‘Vertel dan!’
‘De der de op tie is dat je een mol wordt.’
‘Je be doelt een spi on?’
‘Niet ac tief. Daar om heet dat een mol. Je hoeft je niet an ders voor

te doen dan je nu al doet. Al je es ca pa des heb ben ogen schijn lijk tot
doel om mij te ont moe ten. Dat is niets nieuws, je leef de er al flink
oplos, ver tel de je me. Dus dat zul len je sur veil lan ten nor maal gaan
vin den en hun aan dacht zal ver slap pen. Intus sen kan je via mij in
con tact ko men met men sen die op hun ma nier aan een betere we reld
werken.’

Ali ce wierp een blik op Syl via, die haar ge zicht strak hield.
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‘Jij bent Die de rics vrien din, niet? Ik kan het aan je zien. Wat vind
jij van zijn plan?’

‘Ik wou dat hij het eer der met mij be spro ken had.’
‘Het was nood za ke lijk dat je Ali ce eerst zelf zou ont moe ten. Jouw

gave, dat je ge vaar kunt aan voe len, ver telt je meer dan ik jou ooit in di -
rect in woor den en me ning en dui de lijk kan maken.’

Syl via had het er zicht baar moei lijk mee, voel de zich te kijk ge zet,
ze ker om dat Ali ce blijk baar wel zag dat we ook meer sa men de den, in
bed dan.

‘Toe,’ fluis ter de Ali ce, ‘ik ben je ri vaal niet. Mis schien mag ik Die -
de ric af en toe van je le nen? Als ik in de buurt ben?’

Syl via keek naar mij.
‘Syl, luis ter naar je in tu ïtie, naar je gave. Niet naar je ja loe zie. Je

kunt me niet ver lie zen.’
Ze haal de diep adem en sloot haar ogen. ‘Geef me jul lie hand,’

fluis ter de ze en stak de hare uit, die we vast pak ten. Maar toen ver star -
de ze. 

‘Jezus!’ Ze keek Ali ce ge schrok ken aan. Ze liet mijn hand los en
greep Alice’s an de re hand. ‘Mein Gott! Miss...

‘Alice, ple a se.’
‘Alice, wat heb ben ze met je ge daan!’
‘Ik weet niet...’
‘Je hele per soon lijk heid... stuk ken weg, stuk ken zwart... Ali ce,

heb ben ze je zo ver minkt om dat je dat ver mo gen zou er ven en hun
prak tij ken zou voort zet ten? Je zo on der druk ge zet dat je fei te lijk hun
ge vang ene bent? En dat in op dracht van je va der, die wel dood is,
maar die ik nog steeds voel als zwar te kracht achter dit alles.’

Ali ce be gon te hui len en knik te, huil de en knik te.
Syl via keek mij aan met een be gin nen de boos heid in haar ogen.

‘Dit wist ik niet, Die de ric. Ik had het niet kúnnen denk en! Dat de eli te
haar kin de ren zo... per ver teert!’

Ik was koud van bin nen ge wor den, een vries kou van ver ont waar -
di ging, ge mengd met angst. Die schim mi ge eli te, al tal lo ze ma len
open lijk be schimpt op die com plot si tes, bleek in wer ke lijk heid een
gro ter mon ster dan ie mand ooit had be schre ven. Ali ce was vast niet
de eni ge ‘overloper’, al leen had tot nu toe nie mand een slacht of fer zo
kun nen schou wen als Syl via. Voor zover we konden bevroeden.

Syl via had nog steeds bei de han den van Ali ce in de hare. 
‘Alice, je hebt he ling no dig. Meer en ge spe ci a li seer der dan ik kan

ge ven. Ik ben een zie ner en maar een beet je een he ler. Ik kan je in con -
tact breng en met de juis te men sen, ook bui ten de Ba sel Kring maar
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dat moe ten we dan heel slim en on op val lend doen. Be zoek je nog wel
eens een psychi a ter of psycholoog?’

Ze knik te, nog steeds spra ke loos. ‘Dat moet ik wel, is deel van m’n
ge vang enis.’

‘Kan je iets ver zin nen om dat niet meer te hoe ven doen, zon der
arg waan te wek ken?’

‘Ik weet wel iets. Het komt meer voor dat een rijk ie mand een tijd je 
een per soon lij ke goe roe heeft’ bracht ik in.

‘Jij ze ker.’
Ik schud de mijn hoofd. ‘Ik sta be kend als jour na list.’
‘Goed, zo ie mand kun nen we zoe ken. Het zou het mooist zijn als

die jou wer ke lijk he ling kan ge ven. In het ge heim...’ Syl via stond een
tijd je na te denk en. ‘Hm, om geen arg waan te wek ken moet de goe roe
on der collega’s be kend staan als een char la tan. Zo ie mand is vast wel
te vinden.’

‘Ik ken er een,’ zei Ali ce lus te loos. ‘Hij gaat van hand tot hand bij
rij ke al leen staan de vrou wen. Zijn pres ta ties in bed schij nen ech ter op
den duur te gen te vallen.’

‘Alice, het is zaak een goe roe te vin den die je ont slaat van de ver -
plich te be zoe ken aan zo’n psychi a ter die ook nog rap por teert aan de
men sen die je in hun macht heb ben, voord at ik je in con tact kan
breng en met de he lers die ik in ge dach ten heb. Een beet je psychi a ter
ziet het na me lijk on mid del lijk als je ve ran derd bent. Het is geen pro -
bleem voor je om re gel ma tig naar Zwitserland te komen?’

‘Nee, ik denk het niet... Wil je dat echt voor me doen?’
De vraag ver war de Syl via.
‘Eh, ja. Die de ric vroeg me om mee te gaan... Die de ric, wist je dit?’
Ik schud de mijn hoofd. ‘Nee, niet dat het zo erg was. Ten min ste...

Ik was een leeg te ge waar, een hunk ering naar echt le ven bij Ali ce...’
We zwe gen alle drie, be vang en door de enor mi teit van de psychi -

sche ver mink ing waar we op ge sto ten wa ren. ‘Dus daar om moest en
zou ik je mee ne men, Sylvia.’

‘Alice, wat we van plan zijn moet ui terst ge heim blij ven, ook voor
je chauf feu se, be sef je dat? Je moet ge woon door gaan met het le ven
dat je leid de. Als je gaat af wij ken kan je dat je vrij heid kosten.’

Ali ce knik te man moe dig naar Syl via. ‘Dat doe ik al een tijd, dat zal
niet het moei lijk ste zijn, maar ik ben m’n fel heid aan het kwijt ra ken.’

’‘Probeer de woe de over wat je is aang edaan te ka na li se ren,’ raad de 
Syl via haar aan. ‘Woede maakt je fel. Je hebt een ij ze ren zelf be heer -
sing, zo dat je die woe de kunt trans for me ren tot de fel heid die je sur -
veil lan ten van je gewend zijn.’

Ali ce keek op en glim lach te. ‘Je kent me al goed, Syl via. Dank je.’
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Ik had tot nu toe een groei en de on rust we ten te be dwing en, maar
nu werd het on houd baar. ‘Alice, Syl via, we wor den ver on der steld een
High Tea te ge nie ten. Hoe pak ken we dat aan?’

Syl via stond op. ‘Dat weet ik wel. Ik loop kwaad weg en neem een
taxi. Dat beeld zal elke sur veil lant her ken nen en er om lachen.’

Ali ce leg de een hand op haar arm. ‘Wil je dat echt voor me doen?’
Syl via keek haar koel aan. ‘Ik ben wer ke lijk ja loers, Ma’am. Dat is

niet ge speeld.’
‘Don’t,’ fluis ter de Ali ce. ‘Ik zou de ge ne moe ten zijn die ja loers is.

Op je gave. Op je psychi sche heel heid. Op je vrij heid. Ik ben een mon -
ster.’

Syl via keek haar in tens aan. ‘Jij bent ook be gaafd, Ali ce. Ze heb ben
je ver minkt op dat je er niet bij kan. Ze hou den je kort en je weet het.’

Ik leid de de twee vrou wen zacht jes in de rich ting van het ter ras
met de trol ley. Syl via ruk te zich los en been de weg. Speel de ze dat
nou? Of was het ge meend? Het was in ie der ge val over tui gend.

We ging en een beet je ong emak ke lijk zit ten en Ali ce schonk de
thee in, de pot tril de in haar hand. We had den geen van bei den trek in
het vele lek kers dat er bij ge ser veerd was.

‘Dit is niet leuk, Die de ric.’
‘Ik had het niet kun nen denk en, Ali ce. Het heeft me da nig van

mijn stuk ge bracht.’
‘Nog even over gis ter avond...’
‘Ja?’
‘Ik heb, niet voor de eer ste keer, mee kun nen ma ken hoe jij door

vra gen van ta fel ge no ten ge prik keld wordt om com ple te so ci aal-eco -
no mi sche be schou wing en te for mu le ren en daar, gaan de je be toog,
nieu we denk beel den aan te ont le nen. Of aan toe te voe gen. Hoe doe
je dat? Ik be doel, ge beurt dat al leen als je zit te eten met men sen wie
het aang aat, heb je het over al, heb je dat ook in je eentje?’

Ik moest een beet je lachen. Het deed de knoop in mijn buik op los -
sen en spon taan reik te ik naar een sco ne, be smeer de die met bij na
vloei baar ge wor den bo ter en ken ne lijk home-made aard bei en jam.
Een toef je zure room maak te het he le maal af. Mijn voor beeld deed
vol gen: Ali ce nam een sandwich. 

Toen ik mijn plak ke ri ge ge zicht schoon maak te be greep ik be ter
waar om door de wol ge verf de par ty be zoe kers al leen iets tot zich ne -
men als het noch hun ving ers, noch hun mond kle ve rig zou maken.

Intus sen had ik op een ant woord kun nen broe den.
‘Leuk dat je het vraagt. Als ik in m’n een tje aan het werk ben, op de

re dac tie, thuis, in het ho tel, ben ik meest al be zig met het in kaart
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breng en van het on der werp. Ik zoek ding en op, ik ana ly seer ge ge vens
en wat an de ren ge schre ven hebben.’

‘Maar wan neer schrijf je dan?’
‘Voor het ui tein de lij ke ar ti kel moet ik me he le maal af zon de ren.

Dan daal ik af naar een ni veau, waar m’n on der be wus te ei gen lijk het
werk doet, je kunt dat het in ner lijk kind noe men maar het komt erop
neer dat ik min of meer m’n ego los laat. Dan kom ik in een flow, die
heel productief uitpakt.’

‘Interessant, maar ik heb je nieu we idee ën zien be denk en in in ter -
ac tie met an de ren. Dat was heel boei end om te zien. Gaat dat al tijd
zo?’

‘Ja, dat heb je goed waar ge no men. In ge sprek ken met an de ren ko -
men de mees te ori gi ne le idee ën bij me op, of mis schien pik ik die op
van hen. Met an de ren be doel ik men sen die goed ing evoerd zijn: we -
ten schap pers, collega’s, schrij vers. Vaak de top denk ers van het sys -
teem, daar mee re so neer ik blijkbaar goed.’

‘Doe je dat al tijd on der het eten?’
‘Hm. Mee stal wordt er in ie der ge val bij ge dronk en. Dat het ge du -

ren de dit cong res on der het nut ti gen van een maal tijd ge beur de geeft
aan dat de ge nen die mij uit no di gen het een spe ci a le ge le gen heid vin -
den, die in een eh, re cre a tie ve am bi an ce beter werkt dan op kantoor.’

‘Daar kan ik me bij aan slui ten,’ glim lach te ze. Ik was blij dat ze
weer kon glim lachen, stond op en gaf haar een snel le kus.

‘Dank je, lie verd,’ mur mel de ze. ‘Ik moet be ken nen dat ik wist dat
dit één van je kwa li tei ten was, je staat open voor im pul sen en pikt snel 
on uit ge spro ken ge dach ten van an de ren op. Dat is een ken merk van
wer ke lijk cre a tie ve gees ten, en daar hoort ook je on ze ker heid bij. Wat
je er vaart als de pres sie en on ze ker heid is een te ken dat er al ter na tie -
ven op doe men in je geest, nieu we as so ci a ties, je bent voor be stemd
om nog groot se in zich ten de we reld in te hel pen. Ik ken je, dat zag je
al, zo na ïef ben je oo kniet, je be greep dat ik je al eer der te gen het licht
heb ge hou den. Maar nu kan ik dat toe ge ven, dit doet me zo goed na
alle ellende van daarnet.’

Ik smeer de mijn twee de sco ne toen ze zei: ‘Ik vond het ver schrik -
ke lijk span nend, gis ter avond. Weet je, ik had aan Günther door la ten
sche me ren dat je nog iets in je mars had. Dat het er niet had uit kun -
nen ko men om dat je in alle ge sprek ken tot nu toe klem werd ge zet en
moest blij ven re a ge ren op ste ke lig he den, waard oor je je ge dach ten
niet uit had kunnen spinnen.’

‘Dat heb je goed ge zien.’
‘Hij vond het een goed idee dat ik enk ele top men sen van de BIS

uit no dig de voor een di ner met jou. Dat viel in zul ke goe de aar de dat
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Mon sieur Ba ba doux zelfs aan bood op te tre den als onze gast heer. Hij
kent de kok goed.’

‘Ik meen hem eer der te heb ben ge zien,’ peins de ik. ‘Hij was wer ke -
lijk in mijn me ning ge ïnteresseerd. Ik had echt het ge voel dat hij me
steun de.’

‘Het is een wij ze man, maar ook een dwars denk er; bin nen zijn or -
ga ni sa tie wordt hij de hof nar ge noemd, om dat hij vaak met te gen -
draad se wijs he den komt die al tijd uitkomen.’

‘Ik voel de de span ning toe ne men, be hal ve bij hem.’
‘Dan heb je meer op ge merkt dan ik. De ze nu wen gier den op het

laatst door mijn keel.’
‘Oh ja, waar om dan?‘
‘Eerst leek je het ver keer de te gaan zeg gen, ge luk kig pak te je mijn

sig naal op.’
‘Wat zou er ge beurd zijn als ik het ver keer de had ge zegd?’ Iets over

re vo lu tie, op stand te gen het bank we zen, een bank run, over het ge -
vaar van die nulrente.

‘Daar wil ik niet aan denk en.’
‘Nee, ik ook niet.’
We za ten een tijd je broe dend voor ons uit te kij ken. Er was me veel

dui de lijk ge wor den, maar het fij ne ont ging me, wat wil de Ali ce echt
met me? Een leu ke en sti mu le ren de re la tie, of zat er nog een ge heim
ach ter? Maar dat had geen haast, eerst maar eens klaar ko men met dit
en het ge voel dat ik toch min of meer ge bruikt werd wat la ten zink en.
Ze deed haar best en liet steeds meer zien.

Ali ce ging even ver zit ten, ze om arm de me en fluis ter de ‘Het gaat
nu heel moei lijk wor den, Die de ric. Voor mij. Ik wil le ren voe len, ik
wil me zelf heel ma ken. Te ge lijk moet ik de Ali ce blij ven die ie der een
kent. dat vraagt heel wat, en mis schien is dat ook min der leuk voor
jou.’

Ik kneep haar even in de ar men als ant woord.
‘Voor jouw en mijn wel zijn moet ik je be han de len als mijn zo veel -

ste lo ver. Want dat pa troon ken nen ze van me. Dat wil zeg gen dat ik je
dump.’ Ze be gon te hui len. ‘We kun nen geen af spraak jes ma ken, lief -
ste. Dat zou met een ge sa bo teerd wor den en jij zou mis schien be -
dreigd wor den,’ snik te ze. ‘Jij moet vrij blij ven en vrij ge laten worden.’

‘Je kunt re gel ma tig naar Zwit ser land ko men?’
‘Jawel. Ik ga wel eens naar een kuur oord en ik ski er wel eens.’
‘En Frank furt?’
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Ze ging recht op zit ten. ‘Daar heb ik nog niet eens aan ge dacht. Ik
kom er elke maand om met Günther te over leg gen. We zou den daar
kun nen af spre ken, ik kan Hilde…’

Ik leg de een ving er op haar mond. ‘Je kan Hil de al leen in ver trou -
wen ne men als het je gang ba re pa troon be treft, lief ste. Voor af spraak -
jes met mij en met de he ler die Syl via voor je gaat zoe ken, heb ben we
iets anders nodig.’

‘Wat dan? Hil de weet al les van me.’
‘Houd voor lo pig je oude per soon lijk heid aan, op dat noch Hil de,

noch nie mand an ders arg waan krijgt.’
‘Dat zal niet zo moei lijk zijn.’
‘Heb je een hob by waar voor je wel eens…’
‘Ja! Wat goed van je! Ik ver za mel an tiek zil ver, ver tel de ik je al.

Onder deel van mijn ka pi taal ver ze ke ring, voor als het mis gaat met de
fa mi lie. Ik struin de tot voor kort vei ling en en an ti quairs af. Dat kan ik
zo weer op pak ken. Ik huur daar nor maal een kunst his to ri ca voor in.
Zij kan mis schien af en toe een boodschap overbrengen.’

‘Kijk,’ zei ik te vre den. ‘Zo ko men we verd er. Nog iets, word je wel
eens ge spot door ver slag ge vers van die ce le bri ty tijd schrif ten?’

‘Nee, niet dat ik weet. Waar om?’
‘Dat zou een vei li ge ma nier zijn om te la ten we ten waar je bent.’
‘De vei lig ste ma nier die ik kan be denk en zijn brie ven.’ Ze glim -

lach te. ‘Niet die her ken ba re waar ik jou mee be stookt heb, die wer den
trou wens door een koe rier ge bracht. Nee, ik be doel ge wo ne wit te en -
ve lop pen met een postzegel.’

‘En wie doet die op de post?’
‘O, ik ga wel eens in mijn een tje shop pen, hoor.’
‘Zonder body gu ard?’
‘Die heb ik niet.’
‘Dat lijkt me sterk, loop je geen ge vaar ont voerd te wor den voor

los geld?’
‘Ik heb me be kwaamd in enk ele vecht spor ten en ik heb trai ning en

van een com man do ge had. Bo ven dien ben ik al tijd ge wa pend, de fen -
sief en offensief.’

‘Nee, dan sta je je man ne tje wel. Ik heb daar trou wens nooit iets
van ge merkt.’

Ze lach te uit da gend. ‘Dat is on derd eel ge weest van mijn trai ning.’
‘Ben je wel eens aang eval len?’
‘Nee, de plaat sen waar ik in mijn een tje kom zijn al le maal be vei -

ligd. Hil de brengt me zo ver mo ge lijk. En om je ong erust heid te stil -
len: ik doe wel va ker iets op de post.’

‘Kun je mijn adres ont hou den?’
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‘Beter dat van je krant. Krijg je va ker post?’
‘Dat wel, al leen geen brie ven. Mee stal A4 en ve lop pen met ma te ri -

aal, knip sels en zo.’
‘Dan stuur ik je mijn be richt ook in een A4 en ve lop.’
‘Oké. Dan ga ik nu. Ik…’ 
‘Niet zeg gen.’ Ze om hels de en kus te me. ‘Ik zal je een tijd niet zien,

denk ik.’
‘Dat hangt meer van jouw agen da dan van de mij ne af.’
‘Dat is zo. Wacht…’ Ze klom van me af en haal de haar agen da uit

haar tas. Ze wenk te dat ik bij haar moest ko men. ‘Er is een vei ling in
Lon den waar ik bij wil zijn. Over twee we ken,’ fluis ter de ze in mijn
oor.

Ik prent te de da tum in mijn ge heu gen. ‘Ik ga re gel ma tig naar Lon -
den voor cong res sen en ach ter grond in for ma tie. Daar valt iets te re -
ge len,’ fluis ter de ik terug.

Op de te rug weg naar het ho tel bel de ik Syl via, met mijn ei gen mo -
biel, om sa men iets te gaan eten. Ze wist een leu ke bi stro waar de keu -
ken zo laat nog open was.

‘Hoe nu verd er, Die de ric?’
‘Met ons, be doel je?’
‘Niet al leen. Het pa ra dig ma ook.’
‘Ik heb va noch tend mijn ar ti kel over ge seind naar de re dac tie. Als

het goed is staat het nu bij alle peers op het scherm.’
Ze zucht te op ge lucht. ‘Dat is goed.’
‘Vanavond ga ik het ver volg schrij ven.’
We wa ren al le bei stil on der het eten. Pas bij de kof fie, waar ik deze

keer een cog nac bij nam, wa ren we in staat onze ge dach ten woor den
te geven.

Ik ver tel de van de af pra ken die ik met Ali ce ge maakt had.
‘Hm, vei ling en, ski ën, ku ren, Frank furt….. mo ge lijk he den ge -

noeg om haar te he len,’ re a geer de Syl via be dacht zaam. ‘Ik heb zit ten
denk en, Die de ric. Het zal voor haar steeds moei lij ker wor den om de
schijn op te hou den, naar ma te de heling vordert.’

Ik ver tel de van de har de trai ning en die Ali ce had door lo pen.
‘Dat maakt het een stuk vei li ger,’ zei Syl via op ge lucht. Ze scheen te

we ten wat zo iets in hield, ik ver moed de al dat ze zelf ook van wan ten
wist qua zelf ver de di ging. ‘Goed, daar hoef ik me voor lo pig geen zor -
gen over te maken.’

‘Ik wil mor gen graag te rug naar Amster dam, Syl.’
‘Vliegen of trein?’
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‘Ik denk dat het min der ver moei end is om van Zürich naar Am -
ster dam te vlie gen.’

‘Ik zal straks voor je boe ken. Geef me je cre dit card vast, dan ver -
geet ik die niet. Jij gaat zo di rect nog even schrij ven, neem ik aan?’

‘Je gaat niet mee?’
‘Ik heb hier nog te veel te doen. Zo wel als jouw se cre ta ris als voor

me zelf.’
We wan del den te rug naar het ho tel. Met een ver se es pres so naast

me was ik al snel verd iept in het vol gen de deel van mijn ar ti ke len -
reeks. Het eer ste deel was in te graal ge plaatst, aang evuld met enk ele
ka ders van de re dac tie waar ik bij de le zers te veel be kend had ver on -
der steld. Ik werk te ook nog een half uur tje aan het ver volg, maar de
ver moeid heid sloeg toe. Ik was, emo ti o neel ze ker, uit ge put. Syl via
had me de cre dit card te rug ge ge ven met de bo ar ding pass voor een
vlucht morgenochtend.
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TE RUG NAAR NOR MAAL AMSTER DAMS
PEIL

In de trein van Schip hol naar de stad be kroop me een sterk ver -
vreemd ge voel. Dat werd nog een graad je er ger toen ik uit stap te in CS 
waar langs een per ron de ICE naar Ba sel stond. Het was een an de re
we reld dan voor mijn ver trek. Her stel, ik was ve ran derd, de we reld
was het zelf de ge ble ven. Ik kon me iets voor stel len van de bij na on -
over brug ba re drem pel als je van uit de we reld van de bo ven laag te rug -
wil de, of moest, naar die van de mid den laag. De ver fij ning, in kle -
ding, taal, eten, drink en, ver voer, ver blijfs ruim ten, stond er in schril
con trast met de voor zie ning en voor de mas sa. Alleen al de stank… si -
ga ret ten rook, die sel uit laat gas sen, ozon van de bo ven lei ding en, ij zer -
stof, ver schaal de pa tat, stink en de vuil nis bak ken, rol koffers, goed -
kope reukwatertjes, oud zweet, slechte adem...

Wat nu? Eerst naar huis om mijn ba ga ge weg te breng en? Be ter om
een taxi naar het re dac tie kan toor te ne men. Een wan de ling was me
lie ver ge weest, maar mijn ba ga ge was in Ba sel uit ge groeid tot het
dub be le van waar mee ik vertrokken was.

Het weer zien op de re dac tie was hart ver war mend. Ze had den al -
le maal (nou ja, bij na al le maal) mee ge leefd met mijn avon tu ren tus -
sen de geld mag na ten. Ik bleef niet te lang: ik had on der weg Mac Uigh
ver wit tigd van mijn komst en hij wilde me meteen zien.

‘Ah, Die de ric, daar ben je. Al kof fie ge had? Ma de lei ne, kun je twee
latte’s la ten breng en? Ga zit ten.’ Met een ge heim zin nig ge zicht haal de
hij een proef druk te voor schijn. ‘Vannacht gaan ze er uit. We heb ben
in het af ge lo pen num mer een aank on di ging ge daan. Dat le ver de bij -
na dui zend nieuwe abonnees op. Duizend!’

Ik keek stom ver baasd op van de proef druk. ‘Duizend abon nees?
Op een aank on di ging?’

‘Plus ver zoe ken om ver ta ling en.’
‘Wie?’
Ter wijl we onze lat te dronk en schet ste MacUigh de com mo tie on -

der de con cul le ga tijd schrif ten en kranten.
‘Hier, ver zoe ken om le zing en te hou den, ach ter grond ar ti ke len te

schrij ven, te spre ken op sym po sia. Blink, welk to ver blik heb je open
getrokken?’

‘Als ik me goed kan her in ne ren was jij dat.’
Hij keek me ver rast aan. ‘Ja, nu je het zegt. Maar de af ge lo pen week

heb ik pijn in mijn buik ge had over mijn hunch om jou te stu ren. Je
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weet toch dat er ex pli ciet naar je is ge vraagd? Door twee per so nen en
de BIS zelf.’

‘Ik ken die twee per so nen. Wie bij de BIS mij ver ko zen heeft weet
ik niet.’

Ik had een ver moe den, sinds het laat ste di ner, maar iets hield me
te gen om het te ver tel len.

Hij keek mij in tens aan. ‘Blink, wat zijn je plan nen?’
Na tuur lijk! Hij kon ver wach ten dat ik op lu cra tie ve aan bie ding en

in zou kun nen gaan. Niet dat die er nu al lagen. 
Ik be sloot mijn kaar ten op ta fel te leg gen.
‘Peter, ik ben het lief ste een gro te vis in een klei ne vij ver in plaats

van an ders om. Ik wil je topjour na list zijn en blij ven. Ik heb een sta -
bie le ba sis no dig, an ders kan ik niet func ti o ne ren. Ik heb ver trou wen
in je jour na lis tie ke in stinc ten en in je be leid. Wat meer geld zou wel -
kom zijn.’ Zo, dui de lij ker kon ik niet wezen.

Hij stond op en stak een hand uit. ‘Dat is meer dan waar ik op durf -
de te ho pen, Die de ric.’

We schud den han den. Dit was een ver bond.
‘Kom, daar moet op ge klonk en wor den.’ Ik kon aan hem zien dat

hij zijn ont roe ring de pas af pro beer de te snij den. We to as ten met zijn
40 jaar oude malt whis ky. Tja, hij kwam uit Schot land…

Toen even la ter Ma de lei ne op het to neel ver scheen met een me de -
de ling, werd haar ook een whis ky in de hand gedrukt.

‘Wat valt er te vie ren?’ vroeg ze ver rast.
‘Heb je niet af ge luis terd?’ Ze bloos de zo waar. De strak ke yup werd

even mens. Ze was zo wijs om geen ant woord te ge ven.
‘Diederic is van af nu onze top-re por ter en hij blijft bij ons.’
‘Oh?’
Ik merk te dat Pe ter het leuk vond om haar van haar stuk te breng -

en.
‘Goed, nog even een con cre te vraag. Hoe veel ar ti ke len heb je nog

in de pen?’
Ik ver leg de met eni ge moei te mijn aan dacht van Ma de lei ne, on der 

haar koel heid een ge wel dig stuk, naar de vraag van MacUigh.
‘Nog drie diep gaan de ar ti ke len op ba sis van de info die ik nu heb,

waar van er al een tje bij de peers cir cu leert. Ik ver wacht re ac ties. Dan
kan het een span nen de po le miek wor den. Als re ac ties uit blij ven, kan
ik een paar we ten schap pers por ren. Mis schien dat ik dat mor gen
sowieso doe.’

‘Sowieso?’
‘Any way,’ ver taal de Ma de lei ne.
‘Wat ga je nu doen?’
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‘Ik was be zig met het ver volg. Daar wil ik mee verd er gaan.
Alleen… ik ben een beet je af ge draaid. Ik denk dat ik naar mijn zo -
mer huis ga en langs het strand ga wan de len.’

‘Hmm, ja, dat zou ik ook wil len,’ liet Ma de lei ne zich ont val len.
MacUigh slurp te het laat ste drupje uit zijn glas. ‘Kan je een edi tor

ge brui ken?’
‘Zeker, mijn Engels is OK, maar nu het zo breed de we reld ing aat

heb ik be slist een goe de re dac teur no dig.’
‘Goed. Ma de lei ne, ga met Die de ric mee en zorg dat hij voor 21.00

uur een eer ste draft hier heen stuurt. De nacht re dac teur zorgt verd er
voor cor rec tie.’

Opwin ding gier de door me heen. Ik had niet ge we ten dat Ma de -
lei ne ook het vak van re dac teur Engels mach tig was. Wel lo gisch ach -
ter af, met MacUigh als baas.

‘Vermoei je niet met open baar ver voer en neem een taxi.’
‘Ik heb mijn auto in de par keer ga ra ge staan,’ zei Ma de lei ne.
‘Nog be ter. Neem wat pizza’s mee.’
Een beet je daas van de plot se linge be sluit vaar dig heid zeul de ik

mijn ba ga ge ach ter Ma de lei ne aan naar de lift. 
Op weg naar de par keer ga ra ge was ze druk aan het bel len. Ze bleek 

een twee per soons Smart te rij den. 
‘Ik heb twee pizza’s be steld voor af le ve ring bij de Hem pont naar

Zaan dam,’ meld de ze ter wijl ze mijn ba ga ge ach ter in smeet.
Ik voel de eni ge ran cu ne bij haar.
Ik stap te in en hield mijn deur open, op dat ze niet weg kon rij den.
‘Wat is er aan de hand, Ma de lei ne? Ik ben lie ver niet op stap met

ie mand die kwaad op me is.’
‘Oh, ik ben niet kwaad op jou, Die de ric. Het is al leen… ik word als

een soort slaaf be han deld, weet je. Het be taalt fan tas tisch, maar ik
blijf een slaaf. Als de baas zegt “spring”, vraag ik hoog uit “waar heen?”.’

‘Kom, we gaan fijn langs het strand wan de len. Dat ar ti kel is bij na
klaar, we heb ben tijd te over.’

Ze leg de even haar hand op mijn arm. ‘Dat is fijn, Die de ric. Kom,
doe je gor del om.’

We ston den voor de pont te wach ten toen de piz za koe rier aank -
lop te en twee hete do zen over han dig de. 

We na men ze mee naar het strand en aten de voor ge sne den pun -
ten aan de vloed lijn. De fles wijn die ik al van mijn huis had mee ge -
snaaid raak te snel op. Ik was niet zo bij ge weest om ook gla zen mee te
nemen.

‘Jee, zo dicht bij en nooit aan ge dacht om eens heen te gaan, lek ker
uit waai en,’ ver zucht te Ma de lei ne.
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‘We moe ten nog wer ken,’ steun de ze toen we, een beet je tip sy,
over eind krab bel den.

‘Ja,’ mop per de ik. ‘Het is al leen zo fijn om hier met je te zit ten.
Strand, on der gaan de zon, mooi meis je…’

Ze giechel de. Dat vond ik he le maal niet bij haar ima ge pas sen. Te -
ge lijk be sef te ik dat haar ima ge een rol len spel was, dat niets van haar
wer ke lij ke zelf bloot gaf. Ter wijl ze nu iets liet door sche me ren. Ik was
daar blij om.

We ston den op, ver za mel den onze spul len en ging en de lange weg
te rug naar het zo mer huis. De wan de ling was op zich al ma gisch. We
lie pen naast el kaar, raak ten el kaar niet aan, toch was elke stap een
soort liefkozing.

We werk ten zwij gend aan het ar ti kel, al leen spre kend als we el kaar 
iets dui de lijk wil den ma ken. Ruim op tijd ver zond ze het naar de
ftp-ser ver.

Ze leg de een hand op mijn schou der. ‘Ik ga nu. Mor gen weer vroeg 
dag.’

Ik zwaai de haar uit. Met een on wer ke lijk ge voel liep ik te rug, om
het huis heen naar de ach ter deur. Ik was voor het eerst sinds vele da -
gen al leen. In een om ge ving die ik al bij na vijf tien jaar ken de. Ja ren
die ik ge deeld had met My ri am en de jong ens. Wat moest ik er mee?
Zou het be ter zijn als ik ook deze vei li ge ha ven op zou ge ven? Was een
vei li ge ha ven iets dat me zou ver hin de ren om me verd er te ont wik ke -
len? Of had ik die basis juist nodig?

Ik lag lang wak ker in het een za me twee per soons bed. Mijn le ven
had een por tal ge pas seerd, zon der een weg te rug. Ik ver lang de naar
Syl via en Ali ce, met hun zweem van ma gie en de geur van ge vaar. In
dit oer-Hol land se duin land schap pas te dat niet. Het werd ir re ëel. Ik
kon er niet eens toe ko men om Sylvia te bellen.

Wak ker bij het eer ste licht was het een uit ge le zen tijd stip om een
och tend wan de ling te ma ken langs het strand. Straks deel drie uit wer -
ken, maar nu eerst ruim te, licht, lucht, wa ter en zand. De ver moeid -
heid van de reis, de span ning die was weg ge val len, de ve ran de ring
van om ge ving deden zich nu gelden.

Er was nog een pak crac kers, het werd een ka rig ont bijt met zwar te 
kof fie, waar nog ge noeg van was.

Het wil de niet erg vlot ten met schrij ven. In Ba sel was ik con ti nu
‘ingelogd’ op het be wust zijns veld van het cong res en ging het schrij -
ven als een vloei en de stroom. Hier was dat veld er niet; for mu le ring -
en wer den hou te rig, de tails ble ven ver bor gen. Daar had ik geen re ke -
ning mee gehouden.
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Bij her le zing van deel één en twee, om te kij ken of ze hier in het
pro za ïsche duin land schap even veel zeg gings kracht had den als in Ba -
sel, was het ver ba zend hoe sterk de tekst over kwam. Waar om kon zul -
ke tekst hier niet tot stand komen? 

Mis schien be ter om naar de re dac tie te gaan. Zo vroeg was er bij na
nog nie mand, was er in ie der ge val een uur tje om rus tig te wer ken.

Het ging er in der daad be ter. 
Gaan de weg de och tend raak ten meer werk plek ken be zet. Het viel

me op een ge ge ven mo ment op dat ik met ont zag werd be je gend, dat
er in mijn buurt zacht jes werd gesproken.

Er was ge bak bij de kof fie en een paar uit ge draai de mails. Uit no di -
ging en om op cong res sen te ko men spre ken: Lon den, Pa rijs, Hong -
kong.

‘We la ten je de flut mails maar niet zien,’ sprak een be ken de stem
ach ter me.

‘Madeleine!’ Ik draai de me om en lach te haar toe. ‘Wat zijn flut -
mails?’

‘Rare re ac ties.’
‘Als ik het veld wil le ren ken nen, zal ik ook die re ac ties moe ten le -

zen.’
‘Ik mag van de baas een do cu men ta list in hu ren om een com pi la tie

te la ten ma ken. Het is echt teveel.’
‘We heb ben zelf toch…?’
‘Twee zelfs. Die heb ben het veel te druk met echt werk.’
De bu reau te le foon zoem de. ‘Wil je me mijn se cre ta res se even ko -

men te rug breng en?’
Ik stond op, ver gat niet mijn ter mi nal af te slui ten en de usb stick

met het ar ti kel in wor ding in mijn zak te ste ken. Mijn draft mocht be -
slist niet uit lek ken. ‘De baas wil dat ik je te rug bij hem aflever.’

Ze zucht te dra ma tisch. 
‘Diederic! Ga zit ten. Ma de lei ne, moet ik zelf de te le foon be ant -

woor den?’
Inder daad, het scherm gaf aan dat er drie bel lers in de wacht ston -

den. 
‘Wie eerst, Pe ter?’
‘My God, ze zijn al le maal first rate. Neem jij één, ik neem twee,

Die de ric, kan jij drie ne men op dat toe stel?’
Ik kreeg een se cre ta res se aan de lijn die Engels sprak met een Oos -

ters ac cent. To kyo Bank. Ze ver bond me door met een man die het
Engels nog slech ter uit sprak. Of ik een voord racht voor de Bo ard wil -
de hou den. Het mocht ook via een be vei lig de vi deo ver bin ding. Mijn
ste re o tie pe ant woord was dat ik zeer ver eerd was, dat ik graag op hun
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ver zoek wil de ing aan en het op kan toor eerst moest in plan nen. Ik
schreef zijn naam en num mer op, die hij zorg vul dig spel de, en
beloofde terug te bellen.

Ma de lei ne en Pe ter had den ge lijks oor ti ge ver zoe ken.
‘Moeten we hier nu blij mee zijn? Of juist niet?’ 
‘Het hangt er van af hoe we dit op pak ken,’ ant woord de Pe ter. ‘Als

krant of als per soon.’
‘Dat laat ste dus niet,’ zei ik met eni ge af schuw in mijn stem. ‘Ik ga

niet de pri mo don uit hang en.’
‘Het is wel jouw denk werk, jouw con struc tie, het zijn jouw con tac -

ten,’ bracht Ma de lei ne in.
‘Ik was daar om dat de Eco no mic Re view…’
‘Nee Die de ric, er is ex pli ciet om jou ge vraagd.’
‘Ik ben bang dat je dit als per soon moet op pak ken,’ was Pe ters stel -

li ge me ning. ‘Wij pu bli ce ren je ar ti ke len, wij be ta len je daar voor. Jij
le vert ons een stroom nieu we abon nees en ad ver teer ders op. Daar -
mee staan we in prin ci pe quit te. Als jij in wil gaan op uit no di ging en is
dat oké wat mij be treft, on der de voor waar de dat je voor de krant
blijft schrijven.’

‘Ook als Die de ric uit ge no digd wordt om een ar ti kel voor een an -
de re pe ri o diek te schrij ven?’ vroeg Ma de lei ne, die no ti ties zat te
maken.

‘In over leg. Die vrij heid heb je al tijd ge had, ove ri gens.’
Aan de ene kant was het na tuur lijk een ego-be ves ti ging van je wel -

ste om over al uit ge no digd te wor den, aan de an de re kant be te ken de
het ge leefd wor den door de agen da. Ik had een se cre ta ris nodig:
Sylvia!

‘Ik zie aan je ge zicht dat je een goed idee hebt,’ merk te Pe ter goed -
moe dig op. ‘Beroemd zijn komt met een prijs. Ver tel, waar zat je aan
te denk en?’

‘Is Syl via nog steeds mijn se cre ta ris?’
‘Oh, eh, Ma de lei ne?’
‘De deal die ze met Pe ter heeft ge maakt loopt over ze ven da gen af.

Is ze nog steeds voor je be zig?’
‘Hmhm. Ze zoekt nu ach ter grond in for ma tie over pa ra dig ma ver -

schui ving en in an de re dis ci pli nes.’
‘Waarom dat?’ Pe ter keek in tus sen naar het scherm van de te le -

foon, waar een door ge scha kel de bel ler blinkte.
‘De con text. Er zijn ver schui ving en gaan de in de we reld or de, in de

ma nier waar op we naar el kaar en naar de Aar de kij ken. Er blij ken
over al dis cus sies ge voerd te wor den, er zijn zelfs enk ele open ba re
werkgroepen.’
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‘Madeleine, neem je even op? In wel ke dis ci pli nes, Die de ric?’
‘Dat is ze aan het uit zoe ken. In ie der ge val in de gees te lij ke ge -

zond heids zorg.’
‘Wat heeft dat met bank en te ma ken?’
‘De groot mach ten heb ben ge meen dat ze mer ken dat oude para -

digma’s te gen hen gaan wer ken.’
‘Je be doelt de far ma ceu ti sche in dus trie?’
‘Onder an de re.’
‘Ga je daar ook over schrij ven?’
‘Eigenlijk wil ik daar een col le ga op heb ben.’
‘Ik heb nie mand vrij.’
‘Er zijn ge noeg free lan cers.’
‘Ik zal kij ken. Jij deelt dan je info met hem?’
‘Of haar. Ja ze ker.’
‘Madeleine, neem even op, wil je?’
Ma de lei ne nam de te le foon op, switchte naar het Engels en gaf de

hoorn aan Pe ter. Die sprak even, trok zijn wenk brau wen hoog op, leg -
de zijn hand op de mi cro foon en sis te: ‘Financial Ti mes! Of ze je ar ti -
kel mo gen plaat sen en een in ter view met je…’ 

Hij gaf in rap Schots eni ge ant woor den. ‘Yes, he can be the re to -
mor row. Thank you, Court ney.’

‘Another mi ra cle! Die de ric, je eer ste ar ti kel is door ge drong en tot
de hoofd re dac teur van de Fi nan ci al Ti mes. Het is blijk baar vol doen de 
aan lei ding om hun mo ra to ri um op de Eco no mic Re view te her zien.
We’re in again!’

‘Gefeliciteerd! Eh, ik be greep dat ik mor gen in Lon den ver wacht
word?’

‘Je krijgt een in ter view, man! Je wordt niet al leen ge plaatst, ze wil -
len ook we ten wie je bent. Oh eh, je blijft toch wel bij ons, Die de ric?’

‘Maak je geen zor gen. Ik ben ten eer ste ta me lijk trouw, ten twee de
zou ik in de City gek wor den en ten der de heb ik hier het ge voel deel
uit te ma ken van een soort sa men zwe ring. Dat is ver sla vend.’

‘Glad to hear. Je sa la ris gaat na tuurljk ook om hoog. Ma de lei ne,
kan jij twee plaat sen boe ken op de vroeg ste Eu ros tar?’ 

‘Twee? Ga je mee?’
‘Nee, jij. Oh, maak er re tour tic kets van. Ik ver wacht jul lie met de

laat ste trein te rug. Ik wacht hier op kan toor op jul lie. Neem al les op.
Vi deo, ge luid, wha te ver.’

De rest van de dag was ik aan het schrij ven, re di ge ren, klet sen met
deze en gene en ik had een lange vi de ochat met Syl via.
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‘Ik wil graag je se cre ta ris blij ven, Die de ric. Ik weet al leen niet of ik
in Amster dam zou kun nen wer ken. Ik was graag met je mee ge gaan
naar Londen.’

‘Madeleine gaat mee als een soort ver ze ke ring. Als MacUigh je be -
ter heeft le ren ken nen, zal hij die rol met lief de aan jou gun nen, want
hij is nu elke keer zijn se cre ta res se een tijd je kwijt.’

‘Moet ik naar Amster dam ver hui zen?’ 
‘Dat lijkt me geen goed idee. Ik zou graag af en toe in Ba sel wil len

ver blij ven. Ik schrijf daar be ter. Kan je daar een ap par te ment voor ons 
hu ren? Ik heb 100% op slag ge kre gen en ik kan een deel de cla re ren.
We kun nen elke week heen en weer pen de len tus sen Amster dam en
Basel.’

‘Je hebt een zo mer huis aan zee, hè?’
‘Je zult het er heer lijk vin den.’
‘Oké, deal.’
‘Eh, ik heb al een hele tijd niets ge hoord van die eh, an de re groep.’
‘Komt. Eerst je ar ti ke len uit spin nen. Dat is al zo’n pres ta tie.’
‘I love you.’
‘I love you, too.’
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LON DEN IN TER VIEW

De reis naar St Pan cras Inter na ti o nal Sta ti on met 300 km/uur was
een sen sa tie op zich. Ik kon uit ste kend wer ken in deze flit sen de am bi -
an ce. Ma de lei ne was bij na de hele tijd in con tact met Pe ter via haar
smartpho ne. Mo bi le se cre ta ry. Ge du ren de het laat ste tra ject van af dat
we de tun nel in re den, werkten we aan het derde artikel.

Een taxi zet te ons ruim op tijd af bij het kan toor van de Fi nan ci al.
We wer den met alle egards ont vang en, kre gen Ita li aan se cap puc cino’s 
ter wijl we moes ten wach ten op de in ter vie wer. Van het ge sprek zou
een vi deo ge maakt wer den, ver tel de de gast vrouw. Of ik me al vast
even wil de on der wer pen aan de visagiste.

De in ter vie wer was een mij be ken de com men ta tor van een van de
com mer ci ële Brit se Tv-sta ti ons. 

Hij be gon het ge sprek door mij te la ten ver tel len hoe het was om
op eens tus sen de kop stuk ken van de hau te fi nan ce te toe ven. Zijn vra -
gen spits ten zich toe op wat er dan mis zou zijn met de hui di ge ziens -
wij zen en waar om er op eens zo’n ur gen tie was om daar iets nieuws
voor in de plaats te ver zin nen. Hij ge bruik te het woord pa ra dig ma
niet. Ik kreeg het ge voel dat hij erop aan stuur de om het ver schil van
me ning tus sen de ‘jonge garde’ en de ‘oude hap’ te rug te breng en tot
een ge ne ra tie kloof. Ik ri pos teer de met mijn waar ne ming en dat de
‘jonge garde’ wel is waar cy ber be wust en in tel li gent was, maar dat me
was op ge val len dat ze een ui terst be perk te maat schap pe lij ke ho ri zon
ver toon den. Dat pro beer de hij af te zwak ken door mijn com pe ten tie
om zo iets te zien in twij fel te trek ken. Ik deed er een schepje bo ven op
en gaf als mijn me ning dat de jonge bank iers en han de laars die ik in
werk groe pen had ont moet, ge vang en le ken in het al les over heer sen -
de ada gi um van mo ney-ma king. Toen hij daar op wil de re a ge ren
sneed ik hem de pas af door te re fe re ren aan een op mer king daar, na -
me lijk dat de gro te geld graai ers hun ima go op poet sen door meer aan
lief da dig heid te doen. Was dat damage-control of wilden ze echt
helpen en ook bij rampen meteen een paar miljard ter beschikking
stellen. 

‘Maar daar gaat het toch niet om?’ vroeg hij, glim lachend bij tend
in het aas dat ik hem voor hield. ‘Dat is een heel, eh, na ïeve vraag stel -
ling. Ik neem aan dat u daar voor niet was uit ge no digd.’

‘Er zijn er die ver ont rust zijn, mr Elli cott. Ze wil len lie ver niet op -
val len, en ze ker niet met han dels wij zen die maat schap pe lijk gro te
weer stan den oproe pen. Ver geet niet dat mis stan den di rect we reld -
wijd ver spreid kun nen wor den via in ter net. Denk aan Wi kiLe aks,
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#MeToo, Pa na ma Pa pers. Dat was tien jaar ge le den nog niet zo
prominent aanwezig.’

‘Mr Blink, ik hoop niet dat uw veel be lo ven de ar ti ke len reeks met
een der ge lij ke sis ser zal aflopen.’

‘U kunt ge rust zijn, er zijn een paar zeer con struc tie ve voor stel len
ge daan.’

‘Door u? Of kwa men die ge woon uit de ei gen ge le de ren?’
Ik keek hem gui tig aan. ‘Ik denk dat u het ant woord wel weet.

Anders zat ik hier niet.’
‘Kunt u enigs zins een rich ting aang even waar in we kun nen gaan

denk en?’
Ik aar zel de. Dit had ik he le maal van te vo ren be dacht en be spro ken 

met Ma de lei ne, die zich ach ter de twee camera’s zat te verbijten.
‘U weet dat mij tij dens het cong res is ge vraagd om een nieuw pa ra -

dig ma te schet sen.’ Zo, het woord was ge val len.
‘Is pa ra dig ma niet een groot woord voor uw in breng?’
Daar had ik op ge re kend. ‘Dat vond ik ook, toen ik door kreeg dat

ik was ont bo den als de gooche laar met het ko nijn in zijn hoed. Ik was
in alle on schuld naar Ba sel ge ko men met de op dracht van mijn
hoofd re dac teur om ver slag te doen van be paal de be spre king en. Voor
ik het wist stond ik in mijn een tje op het po di um mijn ziens wij ze te
ver kon di gen te gen over een zaal vol met sceptici.’

‘U blijft er bij om uw in breng een nieuw pa ra dig ma te noe men?’
‘Ik heb nog niets ge noemd, mr Elli cott. Ik ver tel de al leen wat mij is 

ge vraagd. Een pa ra dig ma is niet iets dat een enk ele per soon in een
paar da gen uit zijn hoed to vert. Het is een pro ces, waar veel denk ers
zich over die nen te bui gen. Waar…’ Hij wil de me on der bre ken, maar
ik hief mijn hand ge bie dend op. Dat werk te zo waar. ‘Waar ik een
voor zet voor heb ge ge ven is een paradigmaverschuiving.’

‘Wat moet ik daar on der ver staan, mr Blink? Het lijkt me meer een
kwes tie van woord keus dan dat het een we zen lijk ver schil uit maakt
met uw po ging uw in breng een “nieuw pa ra dig ma” te noemen.’

Ik keek hem glim lachend aan. ‘Nou doet u het weer, mr Elli cott. Ik
doe niets meer of min der dan een ver slag te ge ven van een aan mij ge -
stel de vraag voor een op zet voor een nieuw pa ra dig ma.’

‘In uw eer ste ar ti kel vangt u in de in lei ding al aan met de term pa -
ra dig ma. Daar wil ik na tuur lijk meer van we ten, waar om u dat doet.’

‘Ik ben niet de ge ne die dat woord in eer ste in stan tie op ta fel heeft
ge bracht…’

‘Zo komt het over in uw ar ti kel.’
‘Kennelijk werkt het goed als blik vang er.’
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‘Neem me niet kwa lijk, mr Blink. trekt u daar mee niet een iet wat
te gro te broek aan? En het valt me op, dat u de gro te kwes ties als de
glo ba le ong elijk heid, de han dels oor lo gen, rn in ze ke re zin ook de kli -
maat kwes tie niet heeft aang esne den. U mag een beet je spe len in een
zand bak die in Ba sel voor u werd vol ge schept, maar blijft angst val lig
bin nen hun ka ders. Je zou kun nen zeg gen dat u een ma ri o net bent,
die wel wat cre a tief mag spelen, maar niet te veel. ’

Oei, hij werd ge meen. En hij had ge lijk, deze ar ro gan te Brit. Me
verd edi gen zou fnui kend zijn, dan had ik ver lo ren.

‘Ik moet u zeg gen dat ik daar de hele tijd mee ge wor steld heb, mr
Elli cott. Ik ben jour na list. Nor maal stel ik de vra gen, maar van uit een
be perkt ka der. Nee, laat me het an ders stel len. Op bij eenk om sten tij -
dens het cong res werd ik voort du rend uit ge daagd om mijn me ning,
mijn idee ën, te spui en, op straf fe van uit slui ting. Het was erop of
eron der. Ik moet toe ge ven, toen ik over de eer ste schrik heen was, heb 
ik me met een ze ker ple zier ge po si ti o neerd en zo als u zegt, wat cre a -
tief ge speeld, op ties ge sug ge reerd, maar bin nen hun ka der, dat geef ik
toe. De re ac ties wa ren over het al ge meen po si tief, zo als uit de vol gen -
de ar ti ke len zal blij ken. Mis schien is het geen erg grote broek, zoals u
zegt. Maar een interessante.’

‘We zien de vol gen de de len van de reeks met span ning te ge moet,
mr Blink. Mijn dank voor uw komst naar Lon den.’ Hij stond op, ik
ook, en we ga ven el kaar de hand. 

‘Cut,’ zei de re gis seu se.
Enke le toe schou wers ap plau dis seer den, waar on der Ma de lei ne.
Elli cot en ik wer den af gesch minkt, over al wer den on der koel de

dan wel op ge won den ding en uit ge wis seld, de helft van de aan we zi -
gen was in zijn of haar smartpho ne aan het pra ten of met dui men aan
het tik ke len. Ik was vreemd uit ge put. Tij dens het ge sprek had ik me
op mijn ge mak ge voeld, alert maar ‘at ease’. Nu eis te de reis, de span -
ning, de camera’s, de lich ten en voor al de ty pisch Engel se, ar ro gan te
op stel ling van de in ter vie wer toch zijn tol. Er zat zo wei nig hu mor in.
God, wat ver lang de ik op zo’n mo ment te rug naar het absurde Monty
Python’s Flying Circus.

Ge luk kig werd ons een lunch aang ebo den in een eta blis se ment
aan de over kant. Daar knap te ik van op. Ma de lei ne was druk aan het
net wer ken. Ze had van Pe ter man daat ge kre gen om mijn ar ti ke len te
ver ko pen en daar was ze, zo te zien, druk mee be zig. Ik on der hield
me, een beet je op per vlak kig, met enk ele re dac teu ren van de Fi nan ci -
al aan mijn ta fel. Het was een beet je ‘small talk and gos sip’, maar wel
hi la risch en het gaf een kijk je in de keu ken. Ik voel de on der de grap -
pen en anekdotes een zeker ontzag voor me.
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‘Mr Blink, mag ik even bij u ko men zit ten?’ Een donk er ha ri ge
vrouw van een jaar of vijf tig kreeg een stoel van een toe schie ten de
ober en de an de ren schik ten een beetje in.

‘Mijn naam is Françoi se de Be sançon.’
‘Enchanté.’ Ik was op ge staan en we schud den han den.
‘Messieurs.’ Ze knik te naar mijn ta fel ge no ten, die haar sche nen te

ken nen.
In rap Frans ver tel de ze dat ze uit ge ver was bij een in Ca na da ge -

ves tig de we ten schap pe lij ke uit ge ve rij en zeer ge ïnteresseerd in een
Engel s ta li ge uit wer king van mijn ar ti ke len tot een boek. Het zou te -
ge lijk ook in het Frans, Duits en Nederlands verschijnen.

‘Ik ben on der de in druk van de wij ze waar op u zich in het in ter -
view ge weerd heeft, mr Blink,’ ver volg de ze in ac cent loos Engels. ‘Mr
Elli cott heeft heel wat bal lon nen door ge prikt en re pu ta ties van bra ve
jour na lis ten en we ten schap pers schade toegebracht.’

‘Dank u. Ik was goed voor be reid, maar hij ook.’
‘Toch, u bleef ste vig in uw schoe nen staan.’
‘Kunt u meer zeg gen over wat u van mij ver wacht?’ vroeg ik in het

Frans.
‘U vraagt niet wat wij te bie den heb ben?’
‘Die on der han de ling en laat ik over aan mijn se cre ta ris. Ze is mo -

men teel be last met on der zoek in Basel.’
‘Hoe snel kunt u een boek schrij ven van ca 80.000 woor den?’
‘Zoveel heb ik niet no dig.’
‘Dat is wat wij voor ogen heb ben.’
‘Wat zou u zeg gen van een of twee co-au teurs? In een po le miek -

acht i ge op zet? Hoor en we der hoor? Ik ben jour na list, geen auteur.’
Daar had ik na tuur lijk al veel eer der over na ge dacht. Ik had zelfs

la ten door sche me ren aan Aart dat ik zo iets aan hem zou kun nen
voor stel len. Het woord ‘boek’ trig ger de dit plan onmiddellijk.

‘Heeft u ie mand in ge dach ten?’
‘Ja. Een Ne der lan der en een Ame ri kaan. Ik noem nog geen na -

men, het idee is zo juist bij me op ge ko men.’
‘Hm, ik zal er over na denk en. Kunt u een sy nop sis ma ken?’
‘Zeker. Mijn agen da is nog al vol, maar ik denk dat ik over een dag

of vier, vijf vol doen de weet. Waar kan mijn se cre ta ris u be rei ken?’
Ze gaf me haar kaart je.
‘Ik heb al leen maar een kaart je van de krant.’
‘Geeft niet, ik heb al uw ge ge vens.’ Ze tik te op haar smartpho ne.

‘Zodra ik uw sy nop sis heb ge le zen en we tot over een stem ming ko -
men kunt u een voor schot te ge moet zien.’
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Ze stond op, wierp stra len de glim lach jes in het rond en schoof aan
ta fel bij een an der ge zel schap.

‘Dat is snel le bu si ness!’ kon een van mijn ta fel ge no ten niet hel pen
op te mer ken. ‘Was het uw eer ste aan bie ding?’

Ik be greep de vraag. Er kon den meer aan bie ding en vol gen die lu -
cra tie ver zou den wor den naar ma te de con cur ren tie toenam. 

‘Ik ben be kend met haar uit ge ve rij. Ik ben blij dat zij mij be na derd
heeft, an ders had ik het ge daan.’

‘I see,’ was het eni ge com men taar.
Ik was op ge won den door de aan bie ding: ik zou Syl via nu zelf kun -

nen be ta len, wat ons bei den on af hank elij ker maak te ten op zich te van
de krant.

Ma de lei ne kwam met een bre de glim lach naar me toe. ‘Je was kei -
goed, Die de ric. Ik heb je ar ti ke len goed kun nen verkopen.’

‘Heb je wel ge ge ten?’
‘Een beet je. Luis ter, we kun nen over een uur te rug naar Brus sel. Ik

wil daar nog ie mand spre ken. Wat zou je zeg gen van een vroeg di ner
daar? Ik ken er een schat tig res tau rant je, het oud ste eta blis se ment van 
Brussel.’

‘Lijkt me een goed idee. Eh…’ Ik keek om me heen.
‘Zoek je nog ie mand?’
‘Nee… ik heb het idee dat ie mand mij nog wil spre ken.’
‘Oké, blijf ge woon zit ten en drink nog een glas. Ik be stel vast een

taxi en haal je over 20 mi nu ten op.’
Ik pak te mijn ta blet en stop te de usb stick erin die Ma de lei ne me

had toe ge scho ven. Tot mijn ver ras sing be vat te het de ruwe op na me
van het in ter view van uit het ge zichts punt van de ca me ra die ons bei -
den in beeld had ge hou den. Ik vond me zelf er nog al pe dant uit naar
vo ren ko men. Ik kon me voor stel len dat Elli cott zich had ge ërgerd
aan mijn zelfgenoegzame houding.

Ma de lei ne dook op met een grijs be baar de man. ‘Diederic! We
heb ben nog een paar mi nu ten. Deze man is schrij ver van eco no mi -
sche ver han de ling en, heeft op uit no di ging van de Fi nan ci al je in ter -
view live ge zien en wil graag met je pra ten. Dat doen we dus in de taxi.’

Met Ma de lei ne ach ter ste vo ren op een klap stoel in zo’n ty pisch
Lon den se taxi re den we naar het St Pan cras. De man, een Ame ri kaan -
se we ten schap per, was ge trof fen, zo ver klaar de hij, doord at de top -
men sen van de bank we reld het zelf over pa ra dig ma ve ran de ring ge -
had zou den heb ben. Hij had met al zijn boe ken, ar ti ke len en net werk
de bank we reld als een mo no liet te gen over zich ge von den. En nu
komt een on be ken de Hol land se jour na list, al thans hij had nog nooit
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eer der van me ge hoord of iets van me ge le zen, met een ver slag van
wat een be gin se len strijd in de hau te finance genoemd kon wor den.

We wa ren veel te snel bij het sta ti on. Ma de lei ne maak te ra zend snel 
een af spraak met de man over een paar da gen in Frank furt, waar hij
een con fe ren tie zou be zoe ken. We moes ten ons haas ten en wa ren de
laat sten door de ba ga ge con tro le. Achter ons slo ten de deu ren van de
trein zich en we re den al toen we onze plaatsen bereikten.

‘Zo!’ puf te Ma de lei ne. Ze zag er stra lend uit, he le maal niet moe.
‘Dat was een wel bes te de dag en die is nog niet eens om. In Brus sel heb
ik met een vrien din af ge spro ken die se cre ta res se is van een hot shot
bij Fi nan ci ën. Mee stal le vert dat eni ge leu ke anek do ten op. Waar jij
na tuur lijk niets over mag schrijven.’

Ik grin nik te. ‘Informatie over wie met wie praat en wie met wie
niet, is al een hele voor zet. Laat staan als we iets op vang en van pro mo -
tie plan nen of ver trek plan nen naar an de re bazen.’

‘Dacht ik. Nu even stil, ik moet Pe ter ver slag doen. Je in ter view
heeft hij al, met de con cept con trac ten voor plaat sing en.’

In Brus sel moest ze me wak ker ma ken, zo zwaar in slaap was ik.
Een taxi zet te ons af op een non-de scrip te vijf sprong. Het res tau -

rant was in der daad ooit een inn ge weest toen deze vijf sprong nog uit
land we gen be stond. De straat lag in tus sen bij na een me ter ho ger dan
de drem pel van het eta blis se ment. Tot mijn ver ras sing wer den we in
Vlaams Brus sels aang espro ken. We kre gen een krap ta fel tje in de
piep klei ne ver trek ken. Al die tijd was Ma de lei ne aan het bellen en
mailen en sms’en.

Dat had in ie der ge val tot ge volg dat niet veel la ter haar vrien din
bin nenk wam. Een pracht i ge, Spaan se vrouw, wel ge vormd en met
vonk en in haar ogen. Tot mijn niet ge ringe ver ba zing be gon nen de
twee in sap pig Brus sels te klep pen. Ik ver stond er vrij wel niets van.
Dus Ma de lei ne was een Vlaamse Brusselse!

Ik vol stond met het eten van het aang ebo de ne, dat sma ke lijk was
maar niet ver fijnd. Echt her ber ge ten. We slo ten af met ‘Koekebak mi
appel’ een heer lij ke crêpe met ap pel en stroop, en voor tref fe lij ke
koffie.

‘Manuela heeft je ar ti ke len ge le zen en uit ge knipt voor de ho ge re
re gi o nen waar ze voor werkt. Er heerst eni ge com mo tie, zegt ze…’

‘Ja Die de ric, ver ge ving dat we in ons moe der taal klap ten, we had -
den el kaar zo veel te ver tel len. Ma de lei ne hier heeft me ver slag ge daan 
van jul lie reis naar Lon den. Ik zal ex tra oplet ten de ko men de da gen
wat je in ter view doet als het van avond wordt uitgezonden.’

‘Ik ben be nieuwd,’ zei ik op ge ruimd. ‘Er zijn heel wat vo gels op de
wie ken ge gaan, zo te zeg gen.’
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‘Wat be doel je? Ik ken de uit druk king niet.’
‘Een an de re ma nier van zeg gen is: ie mand heeft een knup pel in het 

hoen der hok ge gooid en elke kip is aan het ka ke len.’
‘Ik zal erop let ten en Ma de lei ne ver wit ti gen als er iets spe ci aals ge -

beurt.’
Het was nog niet eens laat toen we in Amster dam aank wa men.

Wat een dag! Mijn auto stond in de par keer ga ra ge en we na men op
het per ron af scheid. Pe ter was toch naar huis gegaan.

‘Het was een mooie dag, Die de ric.’ Ze gaf me een wat vage kus er -
gens in de lucht. ‘Ik zie je mor ge noch tend weer?’

Die nacht sliep ik on rus tig, al die vrou wen om me heen, die ook
nog voor me zorg den. Wat wil den ze ei gen lijk, verd ien de ik al die
aan dacht wel? En hoe ge frus teerd ging ik om met hun sig na len, ik
voel de me al tijd weer als het schuld i ge jong etje dat op de la ge re
school, in de laat ste klas, zat te loe ren naar de meis jes die al borst jes
had den. De mees ter, het wa ren toen an de re tij den, gaf me af en toe
een mep met een li ne aal, waar schijn lijk om z’n ei gen gei lig heid zo af
te straf fen, maar ik bleef zit ten met dat schuld ge voel, het mocht niet,
ik was fout, ik verd ien de straf. Moest ik toch eens over heen ko men,
Syl via leek me in staat om mijn be schei den fan ta sie tjes op dit ge bied
in goe de ba nen te lei den, ik sliep in met wat wil de beel den van hand -
boeien, linealen en kamermeisjes uniformen.
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HET ZO MER HUIS – AMSTER DAM V.V.

Thuis ver bleek te alle op win ding, alle uit zon der lijk heid. Mid den
in het nach te lij ke, nuch te re duin land schap ver loor het druk ke men -
seng edoe veel van zijn be te ke nis. Het eni ge dat be klijf de was de koe -
ke bak mi appel.

Ik sliep die nacht slecht. Ik had zo veel in druk ken op ge daan, zo veel 
woor den, blik ken en lichaams taal moe ten dui den, dat het ker mis in
mijn hoofd was. Ik bel de ‘s och tends Syl via en kreeg haar voi ce mail,
waar ik al leen maar ‘Kus, Die de ric,’ in fluisterde.

Ik was de vol gen de dag om 10 uur fy siek aan we zig op de re dac tie,
maar zo brak dat er niets uit mijn ving er top pen wil de vloei en.
MacUigh was er niet en Ma de lei ne… Ik wist me te be dwing en om
haar op te zoeken.

Te gen de mid dag ging ik met een paar collega’s lun chen, het geen
voor een deel in vloei ba re vorm ge beur de. De mid dag kon ik daard -
oor bes te den aan re search en edi ting van deel drie.

Op weg naar huis deed ik uit ge breid bood schap pen. Ik had er ge -
noeg van om al leen een pak crac kers en een pot pin da kaas als voor -
raad in huis te heb ben. Ik hield me die avond op de been met wijn. Ui -
tein de lijk rol de ik zo verd oofd in bed dat ik zo wat in coma lag, tot
mijn vol le blaas en een schroei en de dorst me uit bed de den krab be -
len. Ik plas te bui ten in het maan licht. Het stil le duin land schap om -
hul de me troos tend. Ge rust ge steld ging ik weer sla pen. Het was za -
ter dag en ik besloot thuis te blijven.

Ik keu tel de zo de och tend door tot mijn zo nen bel den, of ze kon -
den ko men. Tot mijn on uit spre ke lij ke vreug de. Op mijn aan stich ten
na men ze al ler lei bar be cue spul len mee en een krat bier. Het ging die
avond allemaal op.

De vol gen de mid dag maak ten we een lange strand wan de ling. Ik
ver tel de van mijn avon tu ren in Ba sel, waar bij ik de harts toch te lij ke
pas sa ges met Ali ce en Syl via wij se lijk weg liet. Ze had den mijn inter -
view niet gezien.

‘Ik verd ien nu ge noeg om bei de hy po the ken te be ta len en jul lie
stu die te be ta len, in ie der ge val ge deel te lijk. Ik weet niet wat die
kosten.’

‘Je bent echt iets in de we reld aan het ve ran de ren, niet?’ merk te
Lood be won de rend op. ‘Hoe was dat, tus sen al die mag na ten?’

‘Heel wis se lend, heel ver war rend. In het be gin was ik ten ein de
raad, ik had het ge voel op een glij baan te zit ten die de ver keer de kant
opging.’

‘Dus toch ge voel,’ zei Vic gek sche rend.
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Onze ker heid vloog me aan. ‘Wat be doel je?’
‘Het lijkt nog steeds op mind fuc ken, pa. Alle maal be denk sels. Je

hangt voort du rend de ob jec tie ve jour na list uit, zelfs als je met ons
praat.’

‘Wat... wat moet ik dan?’
‘Wat vínd je er van? Waar sta je als per soon? Ik heb heus be gre pen

dat je de macht van de on zicht ba re eli te niet juist vindt en te gen wicht
pro beert te vin den te gen de macht con cen tra tie. Ik heb een paar van je 
ar ti ke len op de in ter net edi tie van je krant zit ten le zen. Door wrocht,
koel en za ke lijk. Maar ner gens... iets van een mens...’ hij haal de zijn
schou ders met een ruk op en liep toen verward naar buiten.

‘Wat be doelt Vic toch, Lood?’
‘Je bent onze va der en My ri am is onze moe der. Maar de laat ste ja -

ren, ei gen lijk van af dat Vic naar de havo ging... We kre gen ons nat je
en droog je en af en toe een ge ïnteresseerd ge sprek, va kan ties en zo,
maar moes ten zelf ons le ven in rich ten. Je weet ei gen lijk niets es sen -
tieels van ons. Dat is wat Vic bedoelt.’

‘Beleef jij dat ook zo?’
‘Ik lijk meer op jou, ik kijk het meer aan. Maar zon der Vic zou ik

nu waar schijn lijk een junk ie zijn.’
‘Zo erg?’
‘Yes dad dy. Vic was er al tijd voor me. En ik kon hem weer hel pen

met zijn huis werk. We zijn een goed team.’
Dat was veel om over na te denk en. Zat ik te veel in mijn hoofd?

Dan was na denk en niet de juis te in stel ling. Maar voe len? Wat be doel -
de Vic toch?

Ze wa ren, on danks de te gen wind, he le maal met hun moun tain bi -
kes ge ko men, Vic met een een wie lig aan hang er tje waar mee hij met
zijn vrien din, die ik pas één keer had ont moet, op fiets va kan tie zou
gaan. Nu prak tisch voor het ver voer van de bier krat. Ik zwaai de hen
uit toen ze het schel pen pad te rug naar huis na men en bel de My ri am
dat ze on der weg wa ren. Ze was blij dat ik er aan ge dacht had om het
haar te mel den. Het ging goed met haar, het werk was leuk en met
mijn ali men ta tie er bij kon ze goed rond ko men. Ze had ook naar mijn
in ter view ge ke ken en er niet veel van be gre pen. Ik zei dat het nogal
specialistisch was.

Het con tact met de ele men ten en met de jong ens gaf per spec tief
aan de ge beur te nis sen waar ik be roeps ma tig mee moest zien rond te
ko men. Per spec tief be te ken de re la ti ve ring van dat ge doe, het voor zag 
in re fe ren ties met het da ge lijk se le ven van de mid deng roep. Werk,
huis, op voe ding van kin de ren, uit ko men met je geld, trou wen en
scheiden, borelingen en stervelingen.
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Te gen dat het ging sche me ren speel de ik de op na me van het uit ge -
zon den in ter view nog eens af, deze keer om te kij ken wat ze met de
edi ting had den wil len be rei ken. Het was heel sub tiel: ze had den
meer de re ke ren een stuk je van mijn ant woord we ten af te kap pen
zon der dat het op af kap pen leek. Het gaf de schijn of Elli cott op pun -
ten had ge won nen en me neer had ge zet als ie mand die ‘een te grote
broek aan wilde trekken’. 

Mor gen op ne men met Ma de lei ne. Ik bel de Syl via, weer de voi ce
mail.

Mijn komst op de re dac tie was zo vroeg dat de be vei li gings man de
deur voor me open moest ma ken. De eer ste uren kon ik in ie der ge val
rus tig werken.

Het ging niet zo vlot als in Ba sel, maar mijn vor de ring en stem den
me toch te vre den. Er was hier be te re toe gang tot ach ter grond in for -
ma tie, waar voor me ook twee apar te scher men ter be schik king ston -
den. 

MacUigh en Ma de lei ne kwa men te ge lijk bin nen, Pe ter wenk end
om di rect mee te ko men. In zijn kan toor hiel den we krijgs raad. Hij
was laai end over mijn weg ge sne den ant woor den in het in ter view, dat
hij had kun nen ver ge lij ken met de ruwe op na me die Madeleine had
versierd.

‘Het eni ge dat zal hel pen is een twee de in ter view, Pe ter,’ zei Ma de -
lei ne. ‘Bij voor keur met een Ame ri kaan.’

‘Die ar ro gan te bas tards van de City!’ bries te Pe ter. ‘Altijd an de ren
klei ne ren.’

‘Ik zie het als een zwak te bod,’ was mijn voor zicht i ge stel ling na me.
‘Madeleine, wat voor con nec ties heb ben we in Frank furt? Een vraag -
ge sprek met een Duit se zen der zou me wel zo lief zijn, mits ze het in
het Engels hou den. Mijn Duits is daar net niet goed ge noeg voor. We
heb ben nog de af spraak staan met die Ame ri kaan om daar verder te
praten.’

‘Ik zal kij ken wat ik kan doen,’ zei ze aar ze lend. Ik be greep daar uit
dat ze nog niet wist hoe ze dat zou moe ten aan pak ken. Zou ik Ali ce
con tac ten? Ik had nog het kaart je van Günther, haar ac count ma -
nager.

‘Oké,’ be slis te Pe ter. ‘Jullie zoe ken ing ang en waar je die denkt te
kun nen vin den. Ik ga iets re ge len met een Schot se zen der, waar een
neef van me werkt. Eind van de dag weer om de ta fel. Diederic…’

‘Deel drie is zo goed als pers klaar. Als je dat had wil len vra gen.
Deel vier is van mid dag in draft ook zo ver dat je het voor een peer re -
view kunt rond mai len.’
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‘Mooi. Dat wil de ik ho ren. Heb je nog tijd over voor je co lumn? De
laat ste keer was je ge ëxcuseerd om dat je in Ba sel zat, maar nu ben je
weer op de re dac tie.’

‘Ja, tijd wel, ik denk zelfs dat ik wat weet.’
Mijn pro duc ti vi teit ken de geen gren zen. Er rol de een co lumn uit

over so ci a le fi nan cie ring, dat goed pas te bij de ar ti ke len reeks, maar
niet als een aan val op de Ba sel se bank ers kon wor den ge zien. Te gen
enen was het tijd voor de af spraak met Aart in een grand café. Hij was
een van de co-au teurs die ik op het oog had voor het boek dat
Françoi se de Be sançon had ge vraagd. Nog een dag voor de synopsis.

Aart was er, met een mij on be ken de jonge vrouw. Hij stel de haar
ent hou si ast voor als een Ame ri kaan se col le ga van hem die on der zoek 
deed naar de Ne der land se stads ver nieu wing, die van nu en die van
veer tig, vijf tig jaar geleden.

‘Hannah is voor al ge fas ci neerd door de toen zo le gen da ri sche
staats se cre ta ris van Volks huis ves ting Schaef fer die, ge dekt door zijn
mi nis ter, Gruijters, in kor te tijd ong eloof lijk veel pro jec ten aan de
gang kreeg door top-down alle ing edien de pro ject voor stel len goed te
keu ren. Van hem schijnt de le gen da ri sche uit spraak te zijn: “Ook al
be wa ren ze er hun aard ap pels, elk huis zal een douche krij gen.” Die
wa ren toen nog heel spo ra disch aan we zig in ar bei ders wo ning en.
Werkmensen gingen zaterdag in de teil.’

‘Dus het is al le maal al een keer ge beurd?’ De ge schie de nis had ons
nog veel te le ren.

‘Dat niet. Het was het be gin van stads ver nieu wing in Ne der land.
In plaats van slo pen en flats bou wen wer den his to risch waar de vol le
ar bei ders wo ning en en ar bei ders wij ken huis voor huis, blok voor blok 
ge re no veerd, zon der de hech te so ci a le structuur te verbreken.’

Dat laat ste was een be lang rij ke op mer king. Ik borg hem op in mijn 
ge heu gen, voor later.

‘Wat vond je van het in ter view?’
Hoe wel hij de ruwe op na me niet had ge zien, kon hij feil loos aan g -

even waar de edi tors me had den af ge kne pen. Zijn scher pe, ana ly ti -
sche blik en het feit dat hij me goed ken de, maak te dat ik hem kost wat 
kost als co-au teur wil de heb ben. Hij bleek zelfs Françoi se te ken nen.
Haar uit ge ve rij had ooit een boek uit ge ge ven waar hij aan had
meegewerkt. 

Ik leg de uit waar het vol gens mij in ons boek om moest gaan en dat
het pre cies een staal tje van so ci o lo gie van de ve ran de ring was, zijn
vak ge bied. We spra ken Engels uit hof fe lijk heid je gens zijn met ge zel -
lin. Ze bleek ma te loos ge ïnteresseerd te zijn. Ze had in de VS on der -
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zoek ge daan naar de ver pau pe ring van vroe ge re mid den stands wij -
ken als ge volg van de kredietcrisis in 2008.

Opwin ding bor rel de in mij op: mis schien kon zij als de twee de
co-au teur op tre den. Maar even voor zich tig, ik wist niet ge noeg over
haar, ze dook min of meer uit het niets op.

Ter wijl we wat dronk en in af wach ting van ons be stel de eten, keek
ze naar het in ter view op mijn ta blet. 

‘Hm, wat be zielt die in ter vie wer? Hij pro beert u al leen maar be -
lache lijk te ma ken.’ 

‘Hij ver te gen woor digt het City of Lon don es ta blish ment, Han nah. 
Die de ric is be zig met een reeks ar ti ke len waar nog heel veel meer be -
hou den de men sen in de fi nan ci ële we reld vij an dig tegenover staan.’

Het eten werd ge bracht en we spra ken verd er over het le ven in de
VS en de ver schil len de op vat ting en over goed on der zoek.

‘De krant roept. Wan neer kun nen we weer af spre ken?’
Aart keek Han nah aan. ‘Hoe lang kan je blij ven?’
‘Ik kan mijn re tour tic ket ver zet ten, dat is geen pro bleem. Alleen is 

mijn ho tel door de uni ver si teit be taald tot mor gen. Mijn toe la ge is
niet ruim ge noeg om dat ho tel bij te boeken.’

‘Geen pro bleem, je kunt in mijn ap par te ment je lo ge ren. Ik lo geer
zo lang wel bij Die de ric.’

‘Mijn zo mer huis heeft drie slaap ka mers. We kun nen er met ons
drie ën in bi vak ke ren. Heb ben we met een vol doen de tijd om te pra -
ten.’

We spra ken af om mor gen weer hier te lun chen en ’s mid dags naar
mijn zo mer huis af te rei zen, met vol doen de eten en drink en. Aart en
Han nah had den eer der geen ge le gen heid, van we ge hun af spraak
voor voor drachten.

Te rug op de re dac tie wa ren er ver schil len de be rich ten. Mijn co -
lumn was ak koord, Françoi se had ge vraagd of er al een sy nop sis was,
Syl via had me niet ge trof fen, ze was na tuur lijk de eer ste om te rug te
bel len. Mijn smartpho ne bleek in de vliegmodus te staan.

Ze klonk ge jaagd en ver ward. Onmid del lijk schoot er een soort
zorg pa niek door me heen.

‘Kalm maar, lief ste,’ pro beer de ze me ge rust te stel len. ‘Met mij
gaat het goed, ik ben al leen enk ele zeer con fron te ren de ding en op het
spoor ge ko men, die me nog al van mijn stuk breng en. Ik kan dat niet
zo over de te le foon ver tel len. Wan neer kun nen we elkaar zien?’

Ik ver tel de van de ver schil len de af spra ken die zich in Frank furt
sche nen te con cen tre ren.

‘Wanneer?’
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‘Madeleine is de af spra ken aan het co ördineren. Don der dag, of
mis schien vrij dag. Maar eerst wordt er een sy nop sis van me ver wacht
voor een boek, on der an de re met Aart als co-au teur.’ Dat van die
Ame ri kaan se was nog te on ze ker en kon be ter even ong enoemd blij -
ven.

‘Je moet goed oplet ten wie je bij je boek be trekt, Die de ric. Niet ie -
der een is zo als die zich voord oet en heeft mis schien an de re be doe -
ling en. Er zijn… laat ik dit zeg gen: ik heb ont dekt dat enk ele be ken de
fi gu ren, die staan voor een be paal de me ning, ziens wij ze, pa ra dig ma -
ver schui ving als je dat woord lie ver hoort…’ Ze lach te even. Mijn hart 
smolt. ‘Waar was ik, eh, som mi ge be ken de voor vech ters wor den in
wer ke lijk heid be taald door de op po si tie, om het zo uit te druk ken.
Door in de hoek van de com plot the o rie ën te gaan zit ten, trek ken ze
een hele anti-be we ging in het ridicule en kunnen die boos doeners
gewoon doorgaan.’

‘Meen je dat?’
‘Ja Die de ric, he laas. Het ver raad is over al in door ge drong en. Lo -

gisch, als je goed na denkt. Men sen die geen scru pu les heb ben, met
een psycho pa thi sche in borst, kun nen zich als een ka me le on voord -
oen, als je bes te vriend en je la ter een mes in de rug ste ken. Een goed -
be doe len de be we ging is zo ge mak ke lijk te pe ne tre ren en te per ver te -
ren. Ik be doel, die men sen denk en recht en het zou niet in hen op ko -
men om al les en iedereen te verdenken van spionage.’

‘Maar… jee, dit over valt me wel… is onze pa ra nor ma le club…?’
‘Nee, met val se be doe ling en val je zo door de mand, dan word je

niet eens uit ge no digd. Nee, dat is goed be schermd.’
‘Ik hoor er meer over als we weer bij el kaar zijn.’
‘Donderdag of vrij dag. Wees voor zich tig.’
‘Jij ook hè?’
‘Dag.’
Ik kon bij na twee uur ong estoord wer ken, tot mijn mo biel ging:

Aart. Hij ver tel de dat ze eer der klaar wa ren, of ze van avond al kon den
ko men. Dat klonk me als mu ziek in de oren. Ik gaf hem de co -
ördinaten van het huis voor zijn na vi ga tie en hing op. Ik ging uit voor -
zorg toch even speu ren naar re fe ren ties. Han nah leek op in ter net een
on be ris pe lij ke re pu ta tie te ge nie ten. Ze was een beet je een nerd type,
sing le en volkomen opgeslokt door haar werk.

Tijd om Françoi se te bel len. Ze kon zich Aart nog her in ne ren en
gaf aan dat ze van har te in stem de met mijn keus voor hem als co-au -
teur. De Ame ri kaan se ken de ze niet. Of we maar voort wil den ma ken
met de synopsis.
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Plot se ling wa ren er even geen ver plich ting en, al les was ‘im Fluss’
zo als de Duit sers zei den, ‘auf die Bühne.’ Alle ele men ten wa ren op het 
po di um en al les liep. Het was vier uur ge weest, door de IJtun nel zou
het vlot ter gaan dan door de Coen tun nel. Ik meld de mij af bij het se -
cre ta ri aat en bin nen enk ele mi nu ten was ik in mijn auto op weg. In
het dorp deed ik boodschappen.

Het weer was om ge sla gen. Noor dwes ten wind, kla re lucht. Fel le
bui en wer den van af zee het land ing ebla zen. Ik hield van dat weer, al -
leen niet met twee vol le bood schap pen tas sen over een nat ge re gend
pad van mul zand.

Een sms-je naar Aart dat ik thuis was en zou wach ten met de wijn.
Die be lof te was niet te hou den, de wit te wijn smeek te erom hem te

proe ven. Na een half uur tje aan po ten wa ren de twee lo geer ka mers
ge stof zuigd en de bed den opgemaakt.

Het eten was bij na klaar toen Aart flui tend hun komst aank on dig -
de. Ze had den ge luk. Het was net even droog.

Na het vrij ste re o tie pe Hol land se eten, het eni ge waar toe ik in staat 
was, ging en we bij de kof fie plan nen ma ken. Han nah vond het een eer 
om mee te mo gen doen. Ze bleek zelf plan nen ge had te heb ben om
haar in mid dels ge pu bli ceer de on der zoek uit te wer ken tot een boek,
maar het was er tot nu toe niet van ge ko men. Ze wil de dol graag het
ma nu script om wer ken tot een aan tal hoofd stuk ken. Aart had idee ën
ge noeg voor een we ten schap pe lij ke be na de ring van de pa ra dig ma -
ver schui ving in de geld we reld, ge zien door het be grip penk ader van
de so ci o lo gie van de ve ran de ring. En het idee, dat de mil len ni als al
een hele ver schui ving te weeg brach ten in de eco no mie door wat ik als
het ver schui ven van doeners naar laters had genoemd kon ook wat
verdieping gebruiken.

Tij dens het wer ken aan de sy nop sis trof het me hoe een zij dig het er 
mis schien uit zou gaan zien als we slechts drie in vals hoe ken zou den
ge brui ken.

‘Wat zou je er dan nog meer bij wil len heb ben?’ vroeg Aart.
‘In wel ke le vens ge bie den speelt “het ka pi taal” een vui le rol? We

heb ben nu als eni ge voor beeld so ci a le wo ning bouw en -be zit. Ook
om dat ik dat ge noemd heb in ver band met de “slech te sub-pri me hy -
po the ken” cri sis in 2008. Wat kun nen we er nog meer bij halen?’

‘De houd greep waar in Grie ken land werd ge no men?’
‘Hm, zou kun nen En het mis gaan van de pri va ti se ring, de wa pen -

han del, men sen han del, far ma cie, land bouw, mijnbouw…?’
‘Goud?’
‘Dat is een idee. Daar kan ik een col le ga over por ren. Frans Doe -

dijns heeft er veel on der zoek naar ge daan.’
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‘Telecom? Big data?’
‘Ik weet niet… De hoofd stuk ken moe ten wel on der steu nend zijn

voor de pa ra dig ma ver schui ving die we sig na le ren.’ 
‘Als ik het goed be gre pen heb, mr Blink…’
‘Als ik jou Han nah mag noe men, dan mag jij me Die de ric noe -

men.’
‘Graag. Die de ric, jouw voor stel be helst ook ing aan op de ge vol gen

van de cri sis van 2008. Daar heb ik op ge stu deerd. Het bij zon de re is
dat toen de cri sis in 2008 echt uit brak, er ook daa dwer ke lijk po ging en 
zijn ge daan om de “slech te hy po the ken” bij een apar te staats bank on -
der te breng en en be ta lings re ge ling en te tref fen. De re ge ring heeft dat 
ge wei gerd en ui tein de lijk de bank en ge red. Mijn on der zoek laat zien
hoe veel ka pi taal er toen is ver nie tigd, dui zen den mil jar den en heel
veel werk plek ken en ook mil joenen die hun huis kwijtraakten.’

‘Heb je ook on der zoek ge daan naar de so ci o lo gi sche en an tro po -
lo gi sche impact?’

‘Dat is het ge deel te dat niet ge pu bli ceerd is. Mijn su per vi sor…’
‘Is een ei kel,’ vul de Aart aan. ‘Hannah wordt on be hoor lijk ge -

dwars boomd.’
‘Hm, dat maakt het dub bel in te res sant… Aart, kan jij het su per vi -

sor schap over ne men?’
‘Dat pro ces is al gaan de. Het duurt nog even.’
‘Hm, dan kun nen we daar in de sy nop sis be ter over zwij gen. De

luxe om een uit ge ver te heb ben voor een boek dat nog ge schre ven
moet wor den, moe ten we niet gaan be der ven met on ze ker he den.’

‘Als je er pro ble men mee ver wacht, wil ik me best te rug trek ken,’
zei Han nah op vlak ke toon.

‘Welnee! Het zal juist in slaan als een bom. Het is pre cies de on der -
bou wing die mijn voor stel len no dig heb ben. Aart, had je dit van te vo -
ren bedacht?’

Hij grijns de. ‘Zeker.’
‘Oké. We heb ben de be hoef te aan een pa ra dig ma ver schui ving, de

so ci o lo gi sche kant, goud, huis ves ting. Wat ont breekt er nog?’
‘Maak de sy nop sis niet te breed. Daar ra ken uit ge vers vre se lijk van 

in de war. Gaan de het schrij ven ko men we van zelf op de hiaten.’
‘Oké, dan werk ik dit verd er uit.’
‘Hannah en ik was sen af. Ga jij maar aan het werk.’
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ZO MER HUIS II – BE VREEM DING

De sy nop sis schrij ven ging ei gen lijk wel vlot. Maar al tij dens het
op stel len be kroop me op nieuw het ge voel dat het al ler be lang rijk ste
nog on zicht baar bleef.

‘Ik ga even lo pen,’ kon dig de ik aan. ‘Iets uit puz ze len.’
Op het strand woei mijn brein schoon. Het kwam als van zelf bo -

ven dat de uit no di ging om naar dat ho tel te ko men op het diep te punt
van de be spre king en was ge ko men! Waar een heel ge zel schap pa ra -
nor maal be gaaf den bij el kaar was! Die syn chro ni ci teit was de sleu tel.
Hoe kon dat ma ni fest worden in het boek?

Syl via. Zij was mijn por tal naar die groep.
Maar daar kon, mocht niets van op pa pier ko men. Noch in een ar -

ti kel, noch in het boek. Hoe kon dan die door braak, want zo kon je
het noe men, de be te ke nis krij gen die het verd ien de?

Het hoef de niet be noemd te wor den. De be schrij ving hoef de al -
leen maar te be vat ten hoe de mas sie ve te gen wer king het op eens be -
gaf. Hoe de juis te woor den ge spro ken wer den in ge sprek ken met de
juis te men sen. Dat zou ge noeg moe ten zijn om de le zers het idee te
ge ven dat er ach ter de scher men een strijd beslist was.

Het ge beur de dank zij Ali ce. Was zij ook een ing ewij de?
Nu het, bij wij ze van spre ken, hard op in mijn ge dach ten cir cu leer -

de, kwam het me niet zo vreemd voor.
Dan was Ali ce al veel lang er een ‘mol’! Ie mand die zo ge naamd bij

de ene club hoor de, maar hei me lijk an de re ding en na streef de, en in
dit ge val ta len ten had die voor bei de par tij en in te res sant wa ren, en
ook mij goed hielpen.

Ik kwam er niet uit en keer de te rug op mijn schre den. Let ter lijk: ik
volg de in het half duis ter maar mijn voe taf druk ken in het vocht i ge
zand. 

‘En, heeft het ge hol pen?’ vroeg Aart. Hij zat met Han nah wijn te
drink en bij het licht van een storm lan taarn.

‘Er is me veel dui de lijk ge wor den,’ be gon ik aar ze lend. ‘Alleen nog
niet hoe dat in het ge heel ing ewe ven moet worden.’

‘Waar gaat het over?’ vroeg Han nah.
‘De eer ste da gen van het cong res was er een in on ver zet te lijk heid

groei en de te gen stand van de geld han de la ren. Ondanks mijn steeds
bou de re uit spra ken… ijs. Ik was ten ein de raad en vrees de voor een
totale mislukking.’
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‘Dat is idi oot. Je was er toch om ver slag te doen van wat er be dis -
cus sieerd werd?’

‘Met die op dracht was mijn reis be gon nen, Han nah. Tot het dui -
de lijk werd dat nie mand eni ge ver nieu wing wil de, in te gen deel. Ze
had den er zelfs geen idee ën over. In ar moe de be gon ik te smij ten met
one-li ners. Ie mand had me la ten ko men om een ko nijn uit mijn hoed
te to ve ren. Aart, heb jij op een of an de re wij ze een aan be ve ling voor
mij gedaan?’ 

Hij keek me aan met een rim pel tus sen zijn wenk brau wen.
‘Eh, nee. Niet dat ik weet.’
‘Denk na, het is be lang rijk. Het hoeft niet spe ci aal een aan be ve ling 

te zijn, je kan bij voor beeld lo vend over mij ge spro ken hebben.’
‘Hm, ja, dat kan best. Ik heb het in de Sta tes wel eens over je ge had.’
‘Onlangs nog?’
‘Nu je het zegt: een paar we ken ge le den nog, kan ik me her in ne ren. 

Op een fun drai sing par ty, ik stond te pra ten met een beeld scho ne
dame…’

‘Alice LaFay et te?’
‘Hoe weet jij dat?’ De blik in Aarts ogen toon de op per ste ver ba -

zing. ‘Zij was de ge ne die me voort du rend verd er hielp tij dens dat
congres.’

Het was hier en nu niet de plaats en de tijd om over onze lief des af -
fai re te spre ken. Dat mocht zelfs mijn bes te vriend niet we ten.

Aart keek me lang aan. ‘Ik be gin iets te be grij pen waar om je er niet
uit komt.‘

‘Er was een om slag punt, Aart. Zo cru ci aal. En het is niet dui de lijk
wat of wie dat ver oor zaakt heeft.’

‘Maar je denkt dat zij het was?’
‘In ie der ge val was ze er bij be trok ken. Ze ging al di rect bij het ken -

nis ma kings di ner naast me zit ten. Het was dui de lijk dat ze me ken de,
al had den we el kaar nog niet eer der ont moet. In ie der ge val wist ze
wie ik was toen ie mand me aan haar voorstelde...’

‘Patrick soms?’
‘Hoe weet jij dat?’
Aart grijns de. ‘Die fun drai sing par ty was aan de Oost kust. Pat rick

was ook in ge sprek met miss La fay et te.’
‘Dan be gin nen de ver bin ding en dui de lij ker te wor den, hoe het

komt dat ze mij daar wil de hebben.’
‘Wat ge beur de er verd er op het cong res?’
‘Alice heeft me een paar keer uit ge no digd voor een privége sprek

en ze was aan we zig bij het laat ste werk di ner. Ze had er bij een aan tal
bank iers op aang edrong en nog een keer met me te spreken.’
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‘Ik be grijp iets niet,’ kwam Hannah’s stem uit het half duis ter. 
‘Er is een cong res in Ba sel van in ter na ti o na le bank iers en be leg -

gers over een nieuw pa ra dig ma en alle aan we zi gen zijn er op te gen.
Dat strookt toch niet?’

‘Daar zeg je wat,’ zei Aart be dacht zaam.
‘Dat zou nog te ver kla ren zijn. Niet ie der een was te gen. Ik heb ont -

moe ting en ge had met enk ele dui de lij ke voor stan ders. Be schei den se -
ni or bank iers, die wel wil lend heid toon den, maar zich niet wil den be -
ke ren tot een stand punt. Daar naast wa ren er vrij veel twij fe laars. De
mees ten hiel den hun mond, maar enkelen waren wel nieuws gierig.

‘Je wilt zeg gen dat het cong res is ge or ga ni seerd door voor stan -
ders?’ 

‘Dat kan niet an ders.’
‘Maar waar om wa ren er dan zo veel te gen stan ders?’ vroeg Han -

nah. ‘Ik be doel, ik ga echt niet naar een cong res over een on der werp
waar ik niets mee heb.’

‘Ze wa ren door hun or ga ni sa ties ge stuurd. Dat heb ben ze zelfs in
mijn ge zicht ge zegd.’

‘Vermoedelijk komt de weer stand voor al uit de hoek van de geld -
han del, klopt dat met jouw waar ne ming?’

‘Dat was heel dui de lijk.’
‘Zou het kun nen dat die zo veel mo ge lijk ver te gen woor di gers van

de har de lijn heb ben ge stuurd om elk voor stel tot ve ran de ring af te
schieten?’

‘Dat was ook mijn eer ste idee.’
‘Wat heeft je van me ning doen ve ran de ren?’ vroeg Han nah.
‘Een ge voel dat iets niet klop te.’
‘Gevoel, ge voel… dat is erg on we ten schap pe lijk. Heb je ook fei -

ten? Pro ces sen, pro to col len, mis schien ver sla gen die ge a na ly seerd
kunnen worden?’

‘Nee Han nah, ik kon niet ach ter de scher men kij ken. Er was zelfs
niets dat duid de op een or ga ni se ren de in stel ling, een agen da. Het
ging al le maal met per soon lij ke uit no di ging en, via briefjes.’

‘Briefjes? Met de post?’ Een hik. ‘Sorry.’
‘Koerier. De vei lig ste ma nier als je er van uit gaat dat er op in ter net

door elke hac ker, ge hei me dienst of pro vi der mee ge ke ken kan
worden.’

‘Briefjes, dat is heel an tiek,’ mop per de ze. ‘Je hebt niets, een in -
schrij ving, be ves ti ging, pro gram ma of iets der ge lijks van de or ga ni sa -
tie? Brief hoof den?’

‘Ongeloofwaardig, niet?’
‘Was er dan wel een cong res?’
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‘Dat is een goe de vraag. Aan een kant wel, want er wa ren nog al wat
hot shots ver za meld, er was een ple nai re ope ning, er wa ren ook werk -
groe pen. Aan de an de re kant niet: er was geen pro gram ma, geen lijst
van deel ne mers of spre kers, geen adres.’

‘Weird,’ vond Han nah. Hik. ‘Sorry.’
Aart stond op en ging naar bin nen, wij volg den.
‘Nee, laat het licht nog even uit. De storm lan taarn is ge noeg.’
Ge hoor zaam liet ik mijn hand weer zak ken.
‘Diederic, ik heb al een tijd je het idee dat de hele cha ra de is op ge zet 

als een the a ter voor stel ling.’
‘Zo kwam het bij mij wel over, ja.’
‘Een enor me gok van de ge nen die dit heb ben be dacht. Wan neer

hoor de je pre cies dat je er naar toe uit ge zon den zou worden?’
‘Die mid dag voor ons laat ste ge sprek.’
‘Toen pas. Hm. Om al die lui een paar da gen la ter in Ba sel te krij -

gen heb ben ze dat be gin dit jaar al moe ten or ga ni se ren. Ik be doel,
hot shots heb ben een lange ter mijn agenda.’

‘Ik be grijp er niets van,’ ver klaar de Han nah. Ze dronk haar glas
leeg en vul de hem met een weer. Ze moest on der tus sen be hoor lijk
tip sy zijn. ‘Ik be doel, was er een cong res of niet?’

‘De sa menk omst was er,’ be aam de ik. ‘Of je dat een cong res mag
noe men… daar moe ten we voor zich tig mee zijn. Zelf had den de
men sen die er wa ren het wel over “het congres”.’

‘Je bent na tuur lijk he le maal niet toe ge la ten op het ech te cong res,’
mop per de ze. ‘Je denkt mis schien dat je het mid del punt was, maar je
was ge woon de jo ker in de zij lijn. Je hebt er niets van begrepen.’

Aart en ik zwe gen stil. Het ora kel had ge spro ken. Zo was het na -
tuur lijk ge weest. Het cong res had ong etwij feld in het ge bouw van de
BIS plaats ge von den, en daar kre gen bui ten staan ders geen toegang.

Han nah pro beer de op te staan. Om er ger te voor ko men schoot ik
toe om haar over eind te hou den.

‘Breng haar maar naar bed,’ brom de Aart. ‘Ik moet hier nog even
over na denk en.’

Op de gang giechel de ze, sloeg haar ar men om mijn nek en vlij de
zich nog vol le di ger te gen me aan, haar mond op de mij ne. Ze schok te
in een lui de hik. Weg beeld van de trou we nerd. In ie der ge val als ze
dronk en was. Dan was ze meer als een wil li ge concubine.

Ik sleep te haar min of meer naar haar ka mer tje. Wat nu? Ze lag me, 
half op het bed, aan te kij ken..

Een hik. Als ze maar niet ging over ge ven…
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Nog een hik, toen sliep ze. ‘Zo, ze slaapt,’ ver kon dig de ik neu traal
bij het bin nenk omen van de ka mer. ‘Is ze va ker zo on ma tig met wit te
wijn? Daar kan je snel be hoor lijk dronk en van worden.’

‘Geen idee, Die de ric. Ik maak haar van avond ook voor het eerst
mee in privé. Dacht dat ze al leen maar krui den thee dronk.’

‘Hm. Inte res sant, zo’n dub be le per soon lijk heid. Maar wat vond je
van haar laat ste op mer king?’

‘Ze zou de spij ker wel eens op zijn kop heb ben kun nen slaan.Jij
bent tel kens door mid del van brief jes uit ge no digd voor be slo ten bij -
eenk om sten waar je aan we zig heid ver langd werd. Van de rest van het
cong res dien de jij niets ge waar te wor den. Ik be grijp uit je ver war ring
dat er niet ook maar één op mer king is ge maakt die zou kun nen re fe -
re ren aan een cong res dat elders plaats zou vinden.’

‘Zelfs niet door Ali ce. Dat be vreem de me nog het meest. Maar het
beeld klopt wel: ik was al leen uit ge no digd voor on der ons jes, na het
in tro duc tie di ner en de werk groep bij eenk omst. En Han nah had het
door.’

‘Ze is bui teng ewoon in tel li gent.’
Ik lach te op ge lucht. ‘Met haar ana ly se ta lent er bij kun nen we een

hoop op het oog on be grij pe lij ke ge beur te nis sen en uit spra ken in een
kader plaatsen.’

‘Wil je uit ge ver dat wel?’ 
‘Wat be doel je?’
‘Lang niet al les wat we te we ten ko men kun nen we pu bli ce ren.

Met name om onze per soon lij ke vei lig heid daar mee niet in ge vaar te
brengen.’

‘Je be doelt dat we het op per vlak kig moe ten hou den?’
‘Dat niet. Ik wil zeg gen dat we niet al les gaan ver tel len wat we we -

ten. We kun nen wel door la ten sche me ren hoe wij denk en dat de vork 
in de steel zit.’

‘Hm. Ik ga er op broe den. Ik denk dat ik nog wat ga le zen en dan
sla pen.’

‘Welterusten. Is het goed als ik nog wat tv ga kij ken? Er is een kop -
te le foon bij, heb ik ge zien.’

‘Wel twee,’ grin nik te ik. ‘Waar die jong ens van mij naar kij ken, dat
wil je niet ho ren.’
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RE DAC TIE WERK

Ik was weer erg vroeg wak ker en be sloot te gaan wan de len. Aarts
ge snurk was door de deur heen te ho ren en Han nah was nog in dro -
men land toen ik even keek. Even een brief je dat ik een paar uur weg
was en de deur viel ach ter me dicht. Al in de dui nen be vloog me dat
ju be len de ge voel van vrij heid dat mij soms ver wel kom de als ik me al -
leen op de we reld kon wa nen. Het strand was zo ver te zien leeg. Ge -
noeg tijd om naar Egmond te lo pen en de bus terug te nemen.

De op mer king van Han nah had me weer even te rug op de Aar de
ge bracht.

Me neer Blink was de jo ker ge weest die de or ga ni sa to ren van die
ge hei me in ter ne dis cus sie had den uit ge speeld. Ze had den de te gen -
stan ders van ve ran de ring er mee af ge troefd. Ermee: met mij dus.
Want de jo ker had een ge heim wa pen, wis ten ze. Hoe? Dat was Ali ce’s
in breng na tuur lijk ge weest: zij moest op de hoog te zijn ge weest van
de on der steu ning die mij deelachtig was vanuit de Basel Kring. 

Het was op het nip per tje ge weest, en ik had be gre pen wat ik mocht 
uit dra gen, dat was voor lo pig goed ge gaan. De ar ti ke len wa ren niet te
veel af ge we ken van wat ze ver wacht had den, ik was even van de haak. 

Maar het spel was nog niet uit ge speeld, de kaar ten la gen al leen op
ta fel na het lo ven en bie den. Alles hing af van de verd ere ar ti ke len en
nu dat boek. We dien den het spel slim uit te spelen.

Het boek moes ten we in twee de len doen! Daar mee kon den we de
te gen stan ders off ba lan ce hou den. Ge noeg ge ven zo dat de voor stan -
ders verd er kon den en te wei nig om de te gen stan ders een wa pen in
han den te ge ven. Het geen ook be vor der lijk zou zijn voor de vei lig -
heid van de auteurs...

Dat het pa ra dig ma nog lang geen vorm had, wist ik te verd ring en.
Tijd ge noeg en er was nu aan alle kan ten hulp.

In Egmond wa ren de uit span ning en nog dicht. Ge luk kig was er
wel een vroe ge bus mijn kant op, half ge vuld met sla pe ri ge men sen op 
weg naar hun werk.

Aart en Han nah za ten in de ser re kof fie te drink en. Het was te fris
voor het ter ras. Han nah kleur de diep toen ze mij zag. Aart ging een
lat te voor me ma ken, zo dat we even een tête à tête kon den hebben.

‘Heb ik erg rare ding en ge daan?’ mur mel de ze met neer ge sla gen
ogen. 

‘Nee, Han nah. Je hebt je heer lijk naar bed la ten breng en.’
‘Ik voel me wel een beet je op ge la ten.’
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‘Dat is niet no dig. Je hebt vlak voord at je ging sla pen een gran di o -
ze op mer king ge maakt.’

Aart kwam net bin nen en deel de kof fie en bo ter ham men uit. ‘Ja
Han nah, je ver mo gen om si tu a ties te door gron den met een mi ni -
mum aan in for ma tie werk te per fect.’ Hij las haar op mer king voor van
een notitieblok.

Ze zat dood ver le gen naar ons op te kij ken. ‘Oh, dat is toch lo -
gisch?’

‘Voor man nen niet zo.’ Mijn blik ver schoof maar met moei te naar
Aart. ‘Is dat met jou ook zo? Op een of an de re ma nier denk ik al tijd
dat het om mij draait.’

Aart lach te, met een schuim snor van de lat te. ‘Dat heb je goed ge -
zien. Zie je, Han nah, hoe lo gisch het voor jou ook is, bij ons man nen
is het een blin de vlek.’ Zijn ge zicht werd ernstig. ‘Je hebt je daar in
Zwit ser land  in de lu ren la ten leg gen, Die de ric, door de egards waar -
mee je be han deld werd.’

‘Hm. Het is me in der daad een keer ge zegd, door een sys teem ana -
ly ti cus, tij dens een in ter view. Hij voor spel de zelfs een on ple zie rig
ein de aan de opdracht.’

‘Hoe kon hij dat?’ vroeg Han nah.
‘Hij be na der de het pro bleem als een sys teem. Een sys teem dat

zich zelf gaat over le ven moet van bui ten af ge re or ga ni seerd wor den.
Dat kan zo’n out da ted sys teem niet zelf, dat is al leen maar ge richt op
be houd. Een ver krampt sys teem kan gemeen uithalen.’

‘Dat is toch lo gisch? Zag jij dat zelf niet?’
Hier zat een mom pe len de boer met kies pijn. ‘Ik was zo ver guld

met de op dracht dat het me niet op was ge val len, in der daad.’
‘Misschien wil de je niet zien,’ wreef Aart zout in de won de. ‘Ik

maak nog wat sand wiches. Ie mand an ders nog wat?’ Han nah en ik
schud den ons hoofd.

In de stil te, slechts ver bro ken door wat ge lui den en ge neu rie uit de
keu ken, klonk Hannah’s ver ont schuld i gen de kuch je luid. ‘Ik wil je
nog mijn ver ont schuld i ging en aan bie den, voor mijn ge drag gis ter -
avond,’ zei ze dap per. ‘Ik ben niet ge wend aan de ge vol gen van te veel
al co hol. Ik dronk die wijn als limonade, geloof ik.’

‘Geen pro bleem, Han nah. 
Mis schien een beet je. Je be gint te ont wa ken, Han nah. Waar om je

je zo fa na tiek op je stu die en on der zoek heb ge fo cust is me on be kend,
maar de tijd is ge ko men om de vruch ten van dat har de werk te pluk -
ken. Ik wil de je daar om graag als co-au teur voor mijn boek hebben.’
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‘Jullie ook een ome let je?’ brul de Aart van uit de keu ken. Te ge lijk
dreef een geur de ser re in die me deed wa ter tan den. Ik knik te naar
Han nah, die stuurs te rug knik te. ‘Ja, allebei!’ 

‘Hoe moet het nu met die sy nop sis?’
‘Hannah, daar heb ben we van mid dag tijd ge noeg voor. Er is hier

in ter net, al leen geen wifi...’ Ze boog haar hoofd, tra nen drup ten.
‘Ga even op het strand wan de len. Dat heb ik va noch tend ook ge -

daan. Echt, het helpt je de ding en hel der der te zien.’
‘Ik heb nog nooit langs het strand ge wan deld,’ snik te ze. 
‘Kom.’ Ik hielp haar op staan. Aart kwam net met de ome let jes bin -

nen. ‘Hannah gaat even langs het strand wan de len. Ik breng haar
even op weg, heb je wat brood jes?’

Niet veel la ter za ten we aan de vloed lijn Aarts bo ter ham men op te
eten.

‘Wat is het hier heer lijk,’ ver zucht te ze. ‘Woon je hier al lang?’
Ik leg de haar de si tu a tie uit. ‘Ga je in Ca li for nië nooit naar zee?’
Ze schud de haar hoofd. Ik voel de spet ter tjes.
‘Wanneer wordt je weer te rug ver wacht op je werk? Je kan hier zo -

lang blij ven als je wilt.’
‘Maar... hoe...?’
‘Wat mij be treft schrij ven we hier het hele boek.’
Ge roep van af het duin. Aart kwam over het strand naar ons toe

met een bood schap pen tas.
‘Zo,’ hijg de hij en zet te de zwa re tas neer. ‘Ik dacht, ik ga ook naar

het strand en neem kof fie en brood jes mee.’
‘Ik stel de Han nah net voor om het hele boek hier te schrij ven. Ten -

min ste, als het jul lie ver plich ting en niet door kruist.’
‘O, dat valt wel mee. De ko men de tijd ben ik in Ne der land. In Ber -

ke ley zijn de col le ges af ge lo pen en voor de exams is mijn fy sie ke aan -
we zig heid niet no dig. Alles gaat via in ter net. Ik moet de ko men de tijd 
in ie der ge val twee da gen per week in Amster dam op het in sti tuut
ver schij nen voor een mas ter class en voord rach ten in het Stu di um
Ge ne ra le pro gram ma. Dus tijd ge noeg om te schrijven. En waar beter 
dan hier?’

‘Hoe is het met jouw agen da, Han nah?’
‘Thuis zit nie mand op me te wach ten,’ mom pel de ze.
‘Oké dan. Zul len we van daag be gin nen?’
‘Hoe zit het met jouw werk, Die de ric?’
‘Mijn ar ti ke len zijn bij na af. Daar na is er al leen nog een co lumn en

een ru briek te doen. Met enk ele hal ve da gen per week op de re dac tie
blijft er vol doen de voe ling. De rest gaat via in ter net. Plus een paar
vrije da gen die ik op kan nemen.’
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We aten ons brood, dronk en de kof fie en maak ten sa men een
lange wan de ling waar we nau we lijks bij spra ken.

De sy nop sis werd ver stuurd, met wat voor be hou den. Er stond niet 
bij ver meld dat we al in dit sta di um aan een twee de deel dach ten. En
mis schien was dat ook te snel, eerst maar dat eer ste boek doen.

‘Wat heb jij met Frank furt?’ vroeg Pe ter toen ik ach ter Ma de lei ne
aan zijn kan toor bin nenk wam.

‘Hoezo? Daar ga ik over mor gen naar toe.’
Hij leg de me het pro gram ma voor dat Syl via en Ma de lei ne voor

me had den ge maakt. Ik knik te, ik ging accoord.
‘Je bent wel erg sum mier,’ mop per de hij.
‘Mopper niet zo,’ be knor de Ma de lei ne hem. ‘De krant heeft nog

nooit zo in de lift ge ze ten als de laat ste da gen.’ Te gen mij: ‘Er zijn nog
wat aan vra gen voor le zing en, Die de ric. Wat doe ik daarmee?’

De lijst zag er in te res sant uit. ‘Laten we het daar la ter over heb ben.
Ik heb Françoi se ge vraagd of ze een co-uit ge ver in Ne der land no dig
had en of de krant dat kon zijn. Ze wil de dat eerst niet, maar toen ik
mail de dat het een ge wel di ge pro mo tie stunt zou zijn, een win-win si -
tu a tie voor alle par tij en, ging ze er mee ak koord om het hier voor te
stel len. Gis ter is de sy nop sis ver stuurd en er zijn al twee co-au teurs bij
mij in het zomerhuis aan het werk.’

Pe ter en Ma de lei ne ke ken el kaar ver rast aan.
‘Wat een idee,’ zei Ma de lei ne zacht jes. ‘De krant gaat ook boe ken

uit ge ven. Wat vind jij er van, Pe ter?’
‘Ik eh, ik moet na tuur lijk de di rec tie nog mee krij gen, maar dat lijkt 

me geen pro bleem. We moe ten daar wel ie mand voor heb ben die
weet hoe dat werkt. Dat gaat geld kosten.’

‘Ik kan wel een kos ten ra ming ma ken,’ stel de Ma de lei ne voor.
‘Diederic, weet je iets van een opla ge, prijs, mar ges?’
‘Dat is al le maal stan daard, voor zo ver ik weet. Vraag het de col -

lega’s van de dag blad pers, die ge ven ook boe ken uit. Ik zal Fran çoi se
in lich ten dat we voor een fiat van de di rec tie een kos ten ra ming no dig
hebben.’

‘Oké. En de aan vra gen voor le zing en?’
‘Uitstellen met het be richt dat er bin nenk ort een boek van mr

Blink ver schijnt,’ be slis te Pe ter. ‘Zo bou wen we met een een pro mo tie -
toer op.’ Hij stond op en reik te me de hand. ‘Geweldig dat je de krant
bij je boek be trekt, Die de ric. Ik was af en toe bang dat we je kwijt
zouden raken.’

Ik grijns de. ‘Never split a win ning team.’
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Ik zat in mijn auto in de par keer ga ra ge en had ein de lijk ook ver -
bin ding met Syl via.

‘Ik kon je niet be rei ken.’
‘Mijn mo biel stond uit, lie verd. Ten eer ste stoort de stra ling me,

ten twee de moest on be kend blij ven waar ik heen ging.’
‘Ik wil je zien, gauw. En te gen je aan.’
‘Ik ook, lie ve schat.’
‘Ben je al iets nieuws te we ten ge ko men?’
‘Ja. Dat ver tel ik je daar. Kan je de avond te vo ren ko men? We heb -

ben wat tijd no dig.’
‘Ik zal Ma de lei ne vra gen de boe king en te ver vroe gen.’
‘Grote kans dat de krant en jij wor den ge volgd op in ter net. Be ter

als je een nieuw trein tic ket aan het lo ket koopt. Ik zorg wel voor een
ho tel voor de eer ste nacht. Geef de aank omst tijd aan me door, dan
haal ik je op.’

Tot... mor gen, lief ste.’
Ik ging met de tram naar het sta ti on, kocht een tic ket voor de ICE

naar Frank furt en be taal de con tant. Geen spo ren ach ter la ten. Ik had
even van het ge wo ne le ven ge proefd in mijn zo mer huis. Nu weer te -
rug in de spi o na ge mo dus. Wat had Syl via op ge spoord dat we dit
moesten doen?

Toen Syl via in mijn ar men stap te be sef te ik pas hoe ik haar ge mist
had. Een soort snik van uit mijn mid den rif deed me schud den. Ik had
me da nig moe ten we ren, de af ge lo pen tijd.

‘Kom mee, we gaan lo pen, het is vlak bij.’ 
We ging en li nea rec ta naar onze ka mer, kleed den ons kalm en

ernstig uit en ging en in el kaars ar men lig gen. Pas toen be daar de mijn
hart.
Ik werd wak ker en keek recht in haar ogen, vlak bo ven de mijne.

‘Je bent zo lief,’ fluis ter de ze. ‘Als je slaapt lijk je net een eng el.’
Ik glim lach te. Zo voel de ik me ook, een eng el met een eng el.

Onze be hoef te aan ver vul ling was zo groot dat we al snel de lief de
be dre ven en klaar kwa men.

‘Oh God, wat was dat lek ker,’ hijg de ze in mijn oor. Zij had al het
werk ge daan, deze keer. Ik kon niets zeg gen en knel de haar in mijn ar -
men.

Toen we na ons late di ner in een Ita li aan se bi stro naar het ho tel te -
rug wan del den, was het tijd om te pra ten over ding en die we niet leuk
vonden.
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‘We heb ben een check ge daan op aan aan tal na men die jou be na -
derd heb ben. Die heb ik van Ma de lei ne ge kre gen. Wat een ge wel dig
ef fi ci ënte vrouw is zij!’

‘Wie zijn “we”?’
‘Een klein groepje men sen dat jou volgt en min of meer be -

schermt. Het wis selt, ge mid deld zijn er drie tot vier met jou be zig. We
pro be ren mo ge lij ke be drei ging en van je weg te hou den, maar we
chec ken bij voor beeld ook de auto’s waar je mee rijdt en plak ken er
soms een trac ker aan, zo dat we je ku nen vol gen. En we chec ken
stralingsniveau’s, ook van je eten.’

‘Zoveel? Wat… leg eens uit, is het zo erg?’
‘Ja, want het gaat om een aan tal groe pe ring en en die bes te den het

vui le werk weer uit. Maar ook di rec te con tac ten kun nen ge vaar lijk
zijn, ze kun nen pro be ren je te ver gif ti gen. Als jouw se cre ta ris en met
Madeleine’s ge ge vens, heb ik een aar di ge kijk op per so nen, bank en,
be drij ven en in stel ling en, we ten schap pers en schrij vers die con tact
met jou heb ben of wil len heb ben. Die wor den al le maal ge screend.
Zijn het te gen stan ders van het systeem, neutrale waarnemers of
mollen.’

‘En mol len zijn in dit ge val?’
‘In de me dia be kend als te gen stan ders van het “Sys teem”, maar in

wer ke lijk heid be zig de te gen stand te ont krach ten, in het be lache lij ke
te trek ken, in staat vol gers aan zich te bin den en daar mee te neu -
traliseren.’

Mijn ge zicht be trok, moest ik ie de re me de stan der wan trou wen.
‘Niet ie der een is verd acht,’ raad de Syl via mijn ge dach te. ‘Juist om -

dat wij vals heid kun nen zien, hoe goed ver bor gen dan ook, mag je
juist wel ver trou wen op je me de stan ders.’

‘Aart en Han nah?’
‘Wetenschappelijk bij zon der ge ïnteresseerd. Ze zit ten bei de tus -

sen me de stan ders en neu tra le waar ne mers in. Ze la ten zich stu ren
door hun ana ly tisch ver mo gen. Als dat zegt dat een sys teem fout is,
zul len ze dat – we ten schap pe lijk on der bouwd – aan de kaak willen
stellen.’

‘En die Ame ri kaan se schrij ver die ik ga ont moe ten?’
‘Een dui de lij ke mol.’ Dat dacht ik al, maar Ali ce, wat was haar rol. 
‘Alice is dub bel. Dat komt door haar psychi sche ver won ding en. Ze 

is ge drild, Die de ric! Als klein meis je is ze in een keurs lijf ge dwong en!’
‘Bespaar me verd ere de tails,’ zei ik verd rie tig.
‘Ik heb Günther Hei ne mann ge vraagd of hij wist of hij Ali ce bin -

nenk ort ver wacht te, om dat we mor gen hier zou den zijn voor je werk.
Ik heb hem ver teld dat je met een boek be zig bent. Hij zei dat hij geen
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af spraak met haar had, maar het boek in ont vangst zou ne men dat je
voor haar zou mee breng en. Heb je...?’

‘Hmhm.’ Het zat al da gen in mijn kof fer.
‘Ik heb de in druk dat hij ons aan staan de be zoek aan Ali ce heeft

door ge ge ven. Dus, wie weet zien we haar mor gen.’
Er schoot een brok in mijn keel. Ik be sef te dat ik Ali ce min of meer

uit mijn be wust zijn had ge drukt. Ei gen lijk had ik af scheid van haar
ge no men. Het zou te ge vaar lijk voor haar zijn om met me te blij ven
om gaan. Om het ge mis niet te voe len dan maar he le maal uit mijn sys -
teem. Alleen: dat werk te maar even. Ik hield van haar, kort en goed. 

We leg den de rest van de weg zwij gend af. We wa ren in Ba sel toen
al le bei as traal ver bon den ge raakt met Ali ce. Haar ver mink ing werd
daar d oor ook onze pijn.

Op onze ka mer dronk en we een glas uit de fles wijn die we had den
ge kocht in de bi stro. Het ge voel van ver bon den heid met Ali ce bleef.

We la gen al in bed, el kaar een beet je treu rig om hel zend, toen
Sylvia’s mo biel een sms aank on dig de.

‘Diederic!” Ze schoot over eind in bed en keek me met schit ter -
ogen aan. ‘Alice komt mor gen!’ 

Ik keek haar met open mond aan. ‘Hoe...?’
‘Ik heb va noch tend Günther Hei ne mann even op de trap ge spro -

ken toen hij op zijn werk kwam. Hij zou me een nieu we tijd voor onze
af spraak sms-en als hij Ali ce had we ten te be rei ken en ze er bij zou
zijn.’

Ik liet me op ge lucht te rug val len op het kus sen. ‘Heb jij dat as traal
ge re geld?’

Syl via glim lach te en schud de haar hoofd. ‘Ik denk dat we daar alle
drie aan heb ben ge werkt. Weet je nog? Wij wa ren sa men een beet je
de pri om dat we haar ver mink ing kon den voe len. Dat zal ze ge voeld
hebben.’

‘Ik voel nu blijd schap.’
‘Ik ook. Zij ook, denk ik.’
‘Dus haar fol te raars zijn er niet in ge slaagd om haar pa ra nor ma le

ga ven te ver nie ti gen?’
‘Nu ben je een beet je te ab so luut, mr Blink. Haar op voe ders mag je

geen fol te raars noe men en wat jij pa ra nor maal noemt heeft ie der
mens, in prin ci pe. Ontwik keld of on der ont wik keld.’

‘Psychopaten heb ben toch geen em pa thie?’
‘Ze kun nen een an der feil loos aan voe len en be dot ten.’
‘Dan heb ben ze iets an ders niet, mis schien?’
‘Geen ge we ten. Althans, geen func ti o ne rend ge we ten.’
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‘Oké, lek ker on der werp zo laat op de avond. La ten we het heb ben
over wat we mor gen gaan doen.’

‘Morgen. We gaan nu sla pen.’
‘Slapen...? Weet je dat ze ker...?’
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FRANK FURT

De le zing voor de Frank fur ter Bank was ’s mid dags, die voor de
Uni ver si teit om acht uur van avond. De ont moe ting met Ali ce was
aan het eind van de mid dag gepland. 

We be gon nen de dag met een be spre king met een Duit se we ten -
schap pe lij ke uit ge ve rij, de part ner die Françoi se had ge re geld. Het
ging voor al om het ver ta len. Ik kon wel di rect in het Engels schrij ven,
maar mijn schrif te lij ke Duits was on toer ei kend. Het kwam er op neer
dat hun ei gen ver ta lers van uit de Engel se ver sie zou den wer ken en ik
kon dan wel com men taar ge ven, Duits le zen was niet zo’n pro bleem..
Onze twee de be spre king zou met de Ame ri kaan se au teur zijn die ik
op de val reep in Lon den had ge spro ken. Van we ge Sylvia’s waar schu -
wing dat hij ook een mol was, verviel eigenlijk de noodzaak. 

Het ge sprek was niet erg in te res sant. Wat de man ter ta fel bracht
was een vrij niets zeg gen de ti ra de te gen het in ter na ti o na le geld sys -
teem. Er was geen tijd ge weest om wat van hem op in ter net op te zoe -
ken en te le zen. Hij had mijn ar ti ke len wel ge le zen en uit te kri tiek dat
ik te veel aan de lei band van de bank iers liep. Zo zou er nooit iets
veranderen. 

Daar in had hij na tuur lijk wel ge lijk. Maar met de we ten schap dat
hij een mol was, viel me op hoe dun zijn be toog was. Mijn vriend Aart
was daar in mijn re fe ren tie. Aart was een eru die te we ten schap per met
een hel de re en im mer kri ti sche bood schap, maar wel van uit zijn we -
ten schap, die in te graal deel uit maak te van de maat schap pij. Hij was
er een as pect van. Hij kon ong ena di ge kri tiek heb ben, fi leer de elk on -
zorg vul dig on der zoek, ver oor deel de nie mand maar leg de on der lig -
gen de mo tie ven en oor za ken van maat schap pe lij ke ver ande ringen
feilloos bloot. Daarin was hij uniek.

Syl via had ons even al leen ge la ten met het ex cuus dat ze een aan tal
men sen moest bel len. Ze kwam te rug en spoor de me aan voort te ma -
ken op dat wij op tijd bij de vol gen de af praak wa ren. Ik nam zon der
spijt af scheid van deze man, die zijn ziel ver kocht had en bij mij over -
kwam als een lege huls. 

Onder weg ging ik bij me zelf te rade in hoe ver re mijn ziel ge kocht
was. Vol gens mijn zoons, met name Vic, ont brak het me aan ge voel.
Hoe leeg was mijn huls? Voor dat de uit komst van de ver ge lij king op -
doem de wa ren we bij ons vol gen de adres.

De le zing voor de bank had de vorm van een pa nel ge kre gen met
voor al ju ni o ren in de zaal en enk ele be daag de lie den ach ter de ta fel.
Het werd een pit ti ge dis cus sie. Deze bank had niet veel hy po the ken
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uit staan, was meer een za ken bank en ver mo gens be heer der. Het werd
dui de lijk dat ze geen be hoef te had den aan eni ge ve ran de ring van wel -
ke ziens wij ze dan ook, of ik het nu paradigma noemde of wat anders. 

Het ge sprek gaf me een ink ijk je in de in ter ne Duit se fi nan ci ële we -
reld, die ge do mi neerd werd door fa mi lie be drij ven, fa mi lie ka pi taal en 
de groot ste par ti cu lie re ver ze ke rings maat schap pij en ter we reld. Ik
had er geen be hoef te aan om mijn stand pun ten te verd edi gen en kon
me, na mijn in lei ding, be per ken tot lui ste ren naar de me ning en van
an de ren, met af en toe een prik ke len de op mer king. Dat was het
voord eel van een pa nel. Er wa ren al tijd wel men sen in het pa nel en in
de zaal die zich wil den pro fi le ren. Als je dan wei nig te zeg gen had, of
wil de, viel het nie mand op. Want het ge voel niet te pas sen werd door
de dis cus sies aang ewak kerd. Mijn aan dacht en ge dach ten dwaal den
af, zelfs zo zeer dat ik op di rect aan mij gestelde vragen maar wat
glimlachte en naar de andere panelleden wees.

Mijn heer Blink tast te zelf vol ko men in het duis ter. Het leek wel of
mijn spel kaar ten op de grond was ge val len en nie mand dat mocht
zien. Daar bij: mijn ko nijn zat nog in de hoed – als er al een ko nijn in
zat. Het laat ste ar ti kel in de reeks was nog niet ver sche nen. En ik had
de hoed nog niet eens ge von den. De ver vreem ding werd zo groot dat
ik bang was te gaan dissociëren.

Mijn ge dach ten aan Ali ce, die we over een klein uur zou den ont -
moe ten, hiel den me op de rails. Bal len in mijn buik. De ont moe ting
zou plaats vin den op het kan toor van Günther, waar na we met ons
drie ën zou den dineren.

Na de dis cus sie wa ren er nog een paar men sen die me wil den spre -
ken. Syl via red de me, zo als een goe de se cre ta ris be taamt, door me te
ko men ha len met de me de de ling dat de taxi er was.

Het was niet ver. Alle be lang rij ke bank en had den hun wol kenk -
rab ber in de zelf de wijk. 

‘Volg die grij ze Bent ley,’ vroeg ze de chauf feur op een ge ge ven mo -
ment. ‘Daar zit ons af spraak je in.’

‘Er zit al een an der ach ter,’ zei de chauf feur la co niek. ‘Die Bent ley
rijdt wel een heel vreem de rou te naar uw adres, mijn heer, me vrouw.’

Nu za gen we het ook. Er zat een zwar te Mer ce des op de staart van
de Bent ley. Bij een stoplicht schoot de wa gen voor uit, de Mer ce des
reed door rood, wij moes ten stop pen. 

‘Verontschuldiging, me vrouw, mijn heer. Het zou te ge vaar lijk zijn 
ge weest als ik was door ge re den.’

Syl via trok aan mijn mouw. ‘Ik denk dat we niet verd er moe ten
gaan, Die de ric,’ fluis ter de ze dring end. ‘Ik heb een sterk ge voel van
ge vaar, voor haar, niet voor ons.’
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‘Oké.’ 
‘Chauffeur, we ve ran de ren van adres.’ Syl via gaf de naam van het

ho tel dat Ma de lei ne voor me had ge re ser veerd. We wa ren er snel.
‘Ik haal mijn ba ga ge op, ga jij maar even bel len.’ Ze bleef in de taxi

zit ten en zwaai de naar me toen die weg reed.
In de lounge van het ho tel stuur de ik Günther een sms dat we wa -

ren ver hin derd en of er la ter op de avond nog een ge le gen heid was
voor een ont moe ting. In af wach ting van Sylvia’s te rug komst ging ik
naar de be spro ken ka mer, nam een douche en ging mijn e-mail even
bekijken.

Een sms. Günther. Onze af spraak was niet ver sche nen. Voor stel
glas te drink en in mijn ho tel. Dus Ali ce had het niet aang edurfd. Of
zou ze ge for ceerd zijn? Door wie dan?

Mijn kos tuum maar weer aan en via de trap naar be ne den, naar de
lounge.

Niet veel la ter kwam Günther bin nen en we ging en in de bar zit -
ten, met het zicht op de ing ang voor als Syl via zou bin nenk omen.

Mijn ver haal wat we on der weg had den ge zien maak te Günther
zicht baar aan het schrik ken. Het was nau we lijks aan zijn ij ze ren ge -
zicht te zien, maar hij was bui teng ewoon ong erust. Mijn ei gen ge voel
was dan verd uis terd, dat van de an der was me zonneklaar.

‘Ze re a geert niet op mijn sms, mijn heer Blink. We bel len nooit di -
rect met el kaar, dus dat doe ik nu lie ver ook niet. Ik denk dat het ook
be ter is als u he le maal geen con tact pro beert op te nemen.’

‘Dus we kun nen niets doen?’
Opeens schoot me het num mer van Hil de te bin nen! Een be richt je 

zou haar het minst sto ren als ze aan het chauf fe ren was.
‘Daar is uw se cre ta ris,’ meld de Günther la co niek. Hij had ont hou -

den dat ze niet mijn se cre ta res se was maar mijn se cre ta ris!
Met de ba ga ge ge hol pen door een jong en van het ho tel kwam Syl -

via ver hit bin nen, ge volgd door de taxichauf feur. Ze re gel de dat de
ba ga ge naar onze ka mer werd ge bracht en kwam met de chauf feur
naar ons toe.

‘Dag Günther, goed dat je er bent. Die de ric, doe mij maar een to -
nic,’ hijg de ze. De chauf feur nam keu rig ge noe gen met een al co ho -
larm biertje.

‘Luister, mijn gro te vriend hier heeft via de mo bi lo foon ge vraagd
of collega’s wil den uit kij ken naar een grij ze Bent ley van 20 jaar oud,
ge volgd door een zwar te Mer ce des. Nou, we kre gen de ene mel ding
bin nen na de ander.’

De chauf feur, een be roeps van een jaar of vijf tig, ver volg de: ‘Die
Bent ley heeft half Frank furt door kruist, mij ne he ren. Me vrouw ver -
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tel de dat hij wordt ge re den door een vrou we lij ke col le ga. Pet je af! Die
Mer ce des is snel ler en wend baar der, maar wat die vrouw met de
Bent ley deed... ongelooflijk!’

Syl via had me in tus sen een kus ge ge ven en niet al leen haar glas,
maar ook het mij ne leeg ge dronk en.

‘Het was net een film,’ lach te ze. ‘Op mijn ver zoek drong en zich
steeds meer taxi’s tus sen de Bent ley en de vol ger. Op het laatst kon ze
ont snap pen bij een ro ton de, die he le maal vast was ge zet met taxi’s.’

Mijn be won de ring ken de geen gren zen. ‘Waarom... ik weet niet
wat ik moet zeg gen.’

‘Ach, het ver breekt de sleur,’ zei de chauf feur ge maakt on ver schil -
lig. ‘En we heb ben het niet zo be gre pen op zwar te Mer ce des sen met
ge blin deer de ramen.’

We schud den han den. ‘Wel be dankt.’
Hij grijns de. ‘Ik had van me vrouw be gre pen dat er lief de in het

spel is, mijn heer. Voor ech te lief de doen we al les. O ja, die Mer ce des is 
uit ge lei de ge daan naar de Au to bahn rich ting Mannheim.’ Hij zet te
zijn glas neer. ‘Mijn dienst zit er nog niet op, dame, he ren. Me vrouw
heeft mijn num mer. Als u een taxi of een chauf feur nodig hebt:
bellen!’

Mijn mo biel piep te. >Waar ben je?<
‘‘Alice!’ 
De chauf feur klop te me jo vi aal op de schou der. ‘Zo komt al les

weer goed, mijn heer.’ 
>Ho tel Ma jes tic< sein de ik te rug.
>10 min<
‘Alice is hier over tien mi nu ten!’
‘Zal ik hier in het ho tel een ta fel re ser ve ren voor een vroeg di ner?

U blijft toch ook? Herr Blink wordt om acht uur op de Uni ver si teit
ver wacht voor zijn le zing. De ge hoor zaal is hier vlakbij.’

Günther knik te. Zijn ge zicht stond goed moe dig. Hij zou wel op -
ge lucht zijn. Maar waar om en door wie werd Ali ce zo fa na tiek ge -
volgd?

Günther was ach ter Syl via aan ge gaan om een ta fel tje uit te zoe -
ken. Ik pos teer de me bui ten bij de ing ang. Waar bleef nou die grij ze
Bent ley?

Na een mi nuut of tien kwam Syl via me ha len. ‘Ze is via een ach te -
ring ang bin neng eko men,’ fluis ter de ze in mijn oor.

‘Ze is ver stand i ger dan ik.’
‘Dat zijn de mees te vrou wen. Luis ter, Ali ce zit bij Günther aan ta -

fel, wij zit ten er gens an ders. Loop ach ter me aan en kijk niet.’
‘Is ze tot hier ge volgd?’
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‘We ne men het ze ke re voor het on ze ke re. Als Hil de klaar is met
scan nen kun nen we bij hen aan ta fel bij schui ven. Ali ce zal ons zelf
ophalen.’

‘Hoe weet je dat al le maal?’
‘Günther moest even naar het toi let...’
We kre gen een ta fel tje in een uit bouw van de gro te zaal. Ik was zo

ze nuw ach tig dat Syl via een drank je voor me moest be stel len.
Hil de kwam ons ha len. Syl via ver tel de haar van de ac tie van de

taxi’s en de be won de ring van haar chauf feur voor Hilde’s rij kunst met
de zwa re Bent ley. Ik liep voor uit, als een mag neet aang etrok ken tot de 
blon di ne die naar me zat te stralen.

We hiel den het for meel, een af stan de lij ke cock tail par ty kus. Ik
schud de de hand van Günther, in de stress even kwijt dat we el kaar al
had den be groet. Ik ging net zit ten toen Syl via haar op wach ting kwam
ma ken. Haar be groe ting met Ali ce was heel wat war mer dan de mij -
ne. Het was won der lijk dat de twee ri va len zo clo se wa ren ge wor den.
De ober kwam om onze be stel ling op te ne men. De twee vrou wen
voer den een flui ste rend ge sprek; noch Günther, noch ik had iets te
zeg gen. Hil de was ner gens te zien. Ik voel de me niet op mijn gemak,
er was iets niet in orde.

Om mijn ong erust heid niet verd er op te la ten lo pen leg de ik mijn
hand op die van Syl via, die te gen over me zat. Ze on der brak haar ge -
fluis ter en keek me in tens aan. Ik schud de, nau we lijks be we gend,
mijn hoofd en trok daar bij een vra gend ge zicht. Ali ce mom pel de:
‘There’s something rotten.’

Syl via stond op en trok Ali ce mee om hoog. ‘Even onze neus poe -
de ren.’ Dat was in de 60-er ja ren het ex cuus voor vrou wen om even
ong estoord te kun nen bab be len. Te gen woor dig poe der den de vrou -
wen zich nau we lijks meer en lie ten hun neu zen ge woon glim men als
ze glom men. Ik kon het mis heb ben, be dacht ik me op het nip per tje,
ik ben tot nu toe voor al met vrou wen om ge gaan die zich nau we lijks
op maak ten en fei te lijk al tijd aan het werk wa ren. Oppas sen met voor -
oor de len, Blink ie, dat zijn ge me ne valkuilen, vooral voor een
journalist.

De voor ge rech ten wer den ge ser veerd. Als ware gent le men wacht -
ten Günther en ik op de la dies.

Het be gon wat lang te du ren. ‘Ik ga even kij ken waar ze blij ven.’ 
Bij de da mes toi let ten klop te ik eerst en stak toen mijn hoofd om de 

deur. Nie mand. Mis schien op onze ka mer. Zes trap pen op naar de
der de verd ie ping. Onze ka mer deur was op slot. Nog een keer klop -
pen, har der. Geen re ac tie. Sylvia’s toe stel stond ze ker uit, een for meel
spre ken de Duit se dame zei me dat het toe stel niet be reik baar was. De
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vage ong erust heid die ik het af ge lo pen half uur had voe len broei en
groei de tot de alarmfase. Terug naar Günther.

Onder weg naar be ne den be kroop me het ge voel dat ik niets moest 
la ten mer ken, dat we in het oog wer den ge hou den.

‘De da mes heb ben nog het een en an der met el kaar te be pra ten. Ze
zei den dat we vast moes ten be gin nen.’

De blik die de bank ier me te rug gaf maak te dat ik me voel de kal -
me ren. We klonk en met onze wijn en aten met smaak ons voor ge -
recht. Mijn hong er bleek gro ter dan mijn ver knoop te maag had aan g -
ege ven. Günther was zo wijs om bij de ge rant de da mes te ex cu se ren.
Hun cou verts wer den weg ge haald en wij zet ten onze maaltijd voort.

‘Gebeurt dat wel va ker met Ali ce?’
‘Wat is exact uw vraag?’ glim lach te hij.
‘U bent zo kalm on der al les. Wel licht bent u wel wat ge wend van

Ali ce?’
‘Miss LaFay et te is im pul sief, als u dat be doelt.’
‘Is ze wel eens meer ach ter volgd, heeft ze u wel va ker al leen ge la ten 

tjdens een di ner?’
Hij knik te licht jes.
‘Ook door een zwar te Mer ce des met ge blin deer de ra men?’
Een spoor van twij fel in zijn ogen.
‘Het is nog tot daar aan toe dat er af en toe pa pa raz zi ach ter haar

aan zit ten, ove ri gens ge brui ken die door gaans an de re auto’s.’ 
Was die man van ijs? Ik zat op hete ko len en maak te me gro te zor -

gen. 
‘Herr Blink, ik zie dat u zich zor gen maakt. Ontspan u. Haar chauf -

feu se is heel ca pa bel en zal het raad sel voor ons oplos sen. Dat kun nen
wij niet. Wij zijn er op een an de re ma nier voor miss La fay et te. La ten
we daar in ons best doen.’

Ik keek hem ge fronst aan.
‘U en ik heb ben als be roep het ver za me len, or de nen en door ge ven

van in for ma tie. Ik doe dat op het ge bied van ver stan dig fi nan cieel be -
heer, u op het ge bied van eco no mi sche ont wik ke ling en,’ ging
Günther door. ‘Op het mo ment is miss La fay et te in goe de han den bij
haar chauffeuse en uw secretaris.’

Dat voel de goed, ik kwam tot rust.
Günther glim lach te. Zo van ij zer was hij dus ook weer niet.
‘U houdt van avond een le zing voor de Eco no mi sche Fa cul teit,

niet? Ik kan er niet bij zijn, mijn vrouw en ik heb ben an de re ver plich -
ting en. Kan ik u daar af zet ten? Ik ver on der stel dat u het van avond
zon der uw se cre ta ris moet doen.’
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De Eco no mi sche Fa cul teit van de Goet he Uni ver sität was een le -
ve ran cier van am bi tieu ze yups voor de vele fi nan ci ële in stel ling en in
de stad. De ge hoor zaal was dan ook af ge la den. Ook hier was er een
pa nel dis cus sie na mijn in lei ding. Het ging er fel aan toe tus sen voor-
en te gen stan ders van de denk beel den die in mijn ar ti ke len wa ren ge -
pre sen teerd. Ook hier bleek weer hoe diep ik in de ma te rie was ge do -
ken. De mees te com men ta ren wa ren in ver ge lij king daar mee ta me -
lijk op per vlak kig, glo baal te on der schei den in ego ïstisch en al tru -
ïstisch. Het was voor mij aan lei ding om aan een vijf de ar ti kel te gaan
denk en, waar in dat as pect als commentaar op mijn eigen arti kelen
gebracht zou kunnen worden. 

Wat me op viel was dat hier wel de ge lijk jong ere men sen wa ren, die 
zich aang espro ken zou den heb ben kun nen voe len over mijn vi sie op
de grond hou ding van de mil len ni al ge ne ra tie. Dat had ik in die ar ti -
ke len al een paar keer aang eroerd, maar scheen wei ni gen te zijn op ge -
val len. Was dat on der scheid tus sen doe ner en la ters te be drei gend, of
juist te sim pel. Of was er ook bin nen die ge ne ra tie een groep, die meer 
aan loot bij wat de baby-boom ers in brach ten, en zoch ten die el kaar op 
bij eve ne men ten zo als deze dis cus sie. Mis schien moest ik toch maar
eens on der zoe ken, of die ver schui ving naar meer de len, meer so ci aal
ope re ren en min der in di vi du eel wil len sco ren mis schien een tij de lij -
ke zaak was, misschien zou een vol gende generatie het weer anders
zien. 

Te rug op mijn ka mer be gon ik de hoofd lij nen van wat ik be dacht
had uit te schrij ven. Van Ali ce en Syl via nog geen spoor of be richt. 
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ALI CE ONT SNAPT

Mid den in de nacht blieb te mijn mo biel. >Sta voor je deur<
Mijn hart klop te hoog in mijn keel toen ik open deed. Syl via gleed

langs me heen, deed de deur op slot en sloeg haar ar men om mijn nek.
‘Geen ge luid,’ fluis ter de ze. ‘Inpakken en weg we zen.’
In enk ele mi nu ten kleed de ik me aan, ter wijl Syl via mijn spul len in 

mijn kof fer en kos tuum tas deed. Ze nam me bij de hand de gang op.
Aan het eind stond de vlucht deur op een kier met haar schoe nen er -
tus sen. We slo pen de brand trap af. Die kwam ach ter het ho tel uit op
een par keer plaats je voor per so neel en le ve ran ciers, af ge slo ten met
een slagboom.

Op straat stond een taxi. De chauf feur die er naast stond was me
wel be kend. Pas toen we weg re den be gon Syl via te pra ten.

‘Alice is al weg. Onze chauf feur heeft haar naar het sta ti on ge -
bracht. Hil de is even daar voor met de Bent ley ver trok ken en hoopt
even tu e le vol gers ach ter zich aan te krij gen. Ik heb Ali ce een eer ste
he ling ge ge ven in een an de re ka mer. Dat was heel dramatisch.’

‘Wie zit ten er op haar staart?’
‘Niet al leen ach ter haar aan, ook jij bent in beeld. Jul lie zijn te vaak

sa men ge zien, ze denk en via jou ook haar te kun nen pak ken.  Het gaat 
om een be vei li gings be drijf of de tec ti ve bu reau. Vol gens Ali ce zijn die
ing ehuurd door fa mi lie van haar. Ze heeft een neef die ze verd enkt.
Die zit al lang er ach ter haar po si tie als erf ge naam aan. Hij is één van
de se rieu ze be drei ging en, maar ope reert dus bui ten de men sen om,
die de voor waar den van haar vader’s er fe nis af dwing en. Hij heeft di -
rect be lang bij bij voor beeld een ong eluk. Maar dat is dus een an de re
be drei ging dan de men sen die moe ten zor gen dat ze zich houdt aan
de condities van haar vaders testament.’

‘Het is toch al ja ren ge le den dat haar va der over leed?’
‘Als Ali ce niet aan be paal de voor waar den vol doet ver liest ze het

hele ver mo gen. Ook dat deel waar ze nu al de op breng sten van uit ge -
keerd krijgt.’

‘Wat voor voor waar den?’
‘Later. Hier moe ten we er uit.’
‘Waar gaan we heen?’
‘Een ho tel bui ten de stad, maar eerst moe ten we het spoor nog uit -

wis sen. Hier moet er gens een huur au to...’ Ze druk te op een af stand -
be die ning en één van de auto’s langs het trot toir re a geer de flit send.
We na men met een hand druk af scheid van de taxichauf feur en stap -
ten in. Wel dra re den we rich ting Keu len. Het be gon licht te wor den.
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Syl via ver liet de Au to bahn, ging naar zo’n snel weg ho tel, vroeg m’n
cre dit card en ging zich in schrij ven, dat gaat au to ma tisch, er werkt
nie mand ‘s nachts; al les draait om de au to ma ti sche be ta ling en dan
krijg je een code voor een ka mer deur. Ze kwam snel te rug, leg de uit
dat ze hierd oor een dwaal spoor had ge legd en we ging en te rug de
snel weg op, in de rich ting waar we van daan kwa men. Na een paar mi -
nu ten sloeg ze af en nam een ver la ten weg die door bos sen en lage
ber gen voer de.In een nogal toeristisch stadje reed ze de par keerplaats 
van een hotel op.

‘Zo, hier blij ven we voor lo pig. Ik heb on li ne een ka mer ge boekt,
op mijn kaart. Jouw naam is niet ge noemd. Onze ach ter vol gers heb -
ben een paar uur no dig om je cre dit card te tra ce ren. Ik neem aan dat
hun be drijf dat kan of dat het po li tie men sen of men sen van een vei -
lig heids dienst zijn, die bij klus sen. Ei gen lijk zou ik ze moe ten gaan
op wach ten en een trac ker on der hun auto plak ken, dan kun nen we ze
in de ga ten hou den, maar voor lo pig is dit vei lig ge noeg. Ik heb je
laatst al uit ge legd dat ik dit ook niet al leen doe, maar dat we een team
hebben dat voor je uitkijkt.’

Wow, Syl via is dus dui de lijk geen groen tje in het be scher mings -
vak. Ik wordt de ge lijk be schermd, maar wat be doeld ze ei gen lijk met
een trac ker, is dat niet iets voor ech te pro fes si o nals? Ik vroeg haar hoe
dat zat.

’Dat lijkt ing ewik keld, maar het komt neer op een goed ko pe mo -
bie le te le foon die je met wat keu ken mag ne ten on der de auto plakt.
Dat is een pre paid met vrij ste vi ge bat te rij, die wel een week of lang er
blijft wer ken en tra ceer baar blijft. Je zorgt dat ie he le maal stil is en met 
een proef abon ne ment van zo’n dienst die ou ders ook wel ge brui ken
om de mo biel van hun kin de ren te tra ce ren kun je dan ong eveer in de
ga ten hou den waar die auto is. Na een week is dat ding wel dood, en
zelfs als ze hem vin den niet te ac ti ve ren doord at de pin is ge wij zigd.
Nie mand weet wie het ding heeft ge kocht en er is al leen met die tra -
cer-dienst mee ge beld voor een proef abon ne ment met een cre dit
card van een kat vang er, het vol gen laat in principe geen sporen na.
Eigenlijk heel simpel.’

Spi o na ge voor dum mies, zo kwam het over, maar ei gen lijk su -
per-pro fes si o neel en han dig, deze dame was veel meer dan ik in eer ste 
in stan tie dacht, heel goed op ge leid en ge traind, als be vei li ger, se cre ta -
res se, per so nal asis tant, met ook nog bij zon de re ga ven. Er werd goed
voor me ge zorgd, maar dat stel de me niet he le maal ge rust, want het
be te ken de dat er ook se rieu ze be drei ging en wa ren. Van de kant van
Ali ce dus ten min ste twee groe pen, maar ook de bank men sen hiel den
me in de ga ten, zelfs van uit meer de re per spec tie ven. Die waar schu -
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wing van  Oblin sky was te recht, maar ge luk kig zijn er dus ook di ver se
krachten die me willen beschermen en Sylvia doet een goede job. 

‘Komt Ali ce ook hier heen?’
Syl via glim lach te en gaf me mijn ba ga ge aan. ‘Als ze het weet te

red den.’
We in stal leer den ons in de rui me sui te, douch ten om de beurt en

ver kleed den ons, waar na het tijd was voor een ont bijt.
Aan ta fel licht te Syl via me verd er in. ‘We heb ben Ali ce gis ter avond 

in ver mom ming naar het sta ti on ge bracht, waar ze de ICE naar Keu -
len heeft ge no men. Ze zou van daag pro be ren met de trein hier heen te 
ko men.’ Ze lach te. ‘Ze was op ge won den als een kind. Weet je dat ze
nog nooit in een trein had gezeten?’

‘Dan zul len we nog wel een paar uur moe ten wach ten.’
‘We kun nen hier mooi wan de len.’
‘Wat zijn die voor waar den van de er fe nis ei gen lijk?’
Syl via keek me snel aan over haar vol ge la den vork. Ze leg de hem

neer om me te ant woor den. ‘Onder an de re dat ze voor haar 36e een
kind krijgt van een haar on be ken de do nor. Na het eer ste jaar dient ze
het kind in een be paald in sti tuut te la ten opgroeien.’

Ik keek haar ong elo vig aan.
‘Dat is nog niet al les. Ze mag niet trou wen, niet met een man en

niet met een vrouw, ze mag niet zwang er ra ken van ie mand an ders
dan die do nor.’

Ze stak gauw haar hap in de mond voord at ze op mijn vol gen de
vraag ant woord moest ge ven. Na een slok kof fie ging ze verd er: ‘Zij en 
ik ver moe den dat die do nor haar va der is.’

Mijn ver ont waar dig de blik werd af ge kapt door haar op ge sto ken
hand. ‘Niet ong ebrui ke lijk in be paal de dy nas tie ën en met de ob ses sie
met eu ge ne ti ca van haar fa mi lie. Va der doch ter, broer en zus, ne ven,
ooms, tan tes... Ze de den al les om maar geen vreemd bloed in hun lijn
te krij gen. Weet je dat bij na alle ko nink lij ke fa mi lies in Eu ro pa tot
dezelfde bloedlijn behoren?’

‘In Ne der land heb ben Be at rix en Wil lem Alexan der een part ner
ge zocht bui ten het cir cuit,’ wierp ik te gen. ‘Van an de re ko ning en en
ko ning in nen weet ik het niet.’

‘Dat klopt. Er was vers bloed no dig. De met ho den om ko nink lij ke
fa mi lies, ook an de re trou wens, on der de duim te hou den zijn ve ran -
derd. Veel na ko me ling en kun nen min of meer voor een be staan bui -
ten de lij nen kie zen. Maar ze zijn al le maal ing ewijd en kun nen ge -
ëlimineerd wor den als ze bui ten hun boek je gaan. Dat gebeurt wel
eens.’

Waar schijn lijk dach ten we aan de zelf de prins.
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We be ëindigden ons co pieu ze ont bijt en ging en wan de len. Van de
re cep tie kre gen we een kaart met routes.

Een eind bui ten het stad je ging en we op een muur tje van een uit -
kijk punt zit ten. Syl via had nog veel meer te ver tel len.

‘Alice en ik durf den deze ma noe u vre aan om dat ze wel va ker heeft
ge pro beerd te ont snap pen aan haar sur veil lan ce. Je moet we ten dat ze 
is gechipt.’ 

Mijn schri kre ac tie werd ing ehaald door het be sef dat als koei en en 
hon den dat zijn, waar om men sen dan niet?

‘Dus Hil des rit met de lege Bent ley was ei gen lijk zin loos?’
Syl via schud de haar hoofd. ‘Nee, we ging en er van uit dat haar vol -

gers geen toe gang heb ben tot de sur veil lan ce. Die wordt door een
heel an de re or ga ni sa tie uit ge voerd, waar nie mand iets van af weet.
Nee, die vol gers moe ten het van fy sie ke waar ne ming heb ben, van -
daar dat ze haar zo fa na tiek op de staart zitten.’

‘Ga door. Hoe kan Ali ce aan die sur veil lan ce ont snap pen?’
‘Niet. Als ze die chip laat ver wij de ren mer ken ze dat met een.

Waar schijn lijk geeft de chip ook haar vi ta le func ties door.’
‘En haar po si tie ze ker, via GPS?’
‘Dat denk en we niet. Dat kost veel te veel stroom. Wij denk en dat

de chip zich af en toe meldt als die in het be reik van een an de re UMTS 
mast komt.’

‘Dus vol gens jou la ten ze haar be gaan zo lang ze min of meer zicht -
baar blijft?’

‘Dat ho pen we.’
‘Zouden ze we ten dat ze ge volgd wordt?’
‘Dat zou me niets ver ba zen. Er zijn meer gad gets die ze kun nen in -

zet ten, zo als haar mo biel, ta blet, lap top, de Bent ley, Hil de, ap pa ra tuur 
in haar ap par te men ten, jach ten, an de re auto’s, haar privé vlieg tui -
gen... Ze heeft er twee, weet je. Een klei ne Le ar jet en een antieke
tweedekker.’ 

‘Oh ja, ze heeft le ren vlie gen.’
Er schoot me een vraag te bin nen die ik in het ho tel niet had kun -

nen stel len. Niet had dur ven stel len, ei gen lijk.
‘Hoe oud is Ali ce?’
‘34.’
Ik zoog mijn adem in. ‘Dus...?’
‘Om aan de voor waar den te blij ven vol doen zal ze zich bin nenk ort 

moe ten la ten in se mi ne ren.’
Dit druis te te gen al les in wat ik fat soen lijk vond. Her stel, hield ik

me zelf voor de gek? Ik hield van haar. En Syl via dan? Te moei lijk voor
nu.
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Syl via pak te mijn hand en druk te er een kus op. ‘Ik kan le zen wat je
denkt, lie verd.’

Tra nen drong en zich naar vo ren, mijn ge zicht leek op te zwel len.
Ik slik te hef tig. ‘Wat kun nen we doen, Syl?’ Een mach te loos ge voel
maak te mijn be nen van rubber.

‘Van haar hou den, lie verd. Wat ze ook be slist.’
‘Wat valt er te be slis sen?’
‘Ze kan de chip la ten ver wij de ren en haar po si tie op ge ven. In dat

ge val ver valt het ver mo gen aan haar ver re neef. Dat is een ge we ten lo -
ze psycho paat. Of ze kan het kind van haar va der ter we reld breng en,
af staan en haar positie behouden.’

‘Ik ge loof nooit dat ze echt vrij zal zijn als ze die chip laat ver wij de -
ren. Ik denk dat ze uit de weg ge ruimd zal wor den, door een fa taal
ong eluk, als ze dat doet.’

‘Dat denk en zij en ik ook.’
‘Dus...’
‘Er zijn geen an de re voor waar den, al thans voor zo ver ze nu weet,

waar aan Ali ce moet vol doen als ze het kind een maal heeft af ge staan.’
‘Je wilt zeg gen... dat ze dan meer vrij heid heeft?’
‘Vermoedelijk. We heb ben in haar va ders tes ta ment, dat ze er gens

als file heeft, be ke ken wat het be te kent dat het om haar eerst ge bo re ne
gaat. Die wordt bij ge boor te de wet te lij ke erf ge naam van het ver mo -
gen. Op zijn 18e gaat het be heer over van Ali ce naar haar zoon.’

‘Je be doelt...?’
‘Ja, ten eer ste wordt het een jong en, zo ver heeft de ge ne ti ca het in -

tus sen ge bracht, ten twee de is Ali ce bij het aan vaar den van de er fe nis
ak koord ge gaan met het doen van af stand van het trust ver mo gen ten
gun ste van dit kind, uit ge zon derd het deel dat ze het hare mag
noemen.’

‘Dus... over pa kweg één, twee jaar...?’
‘Daarom doet die neef het ui ter ste om te be let ten dat ze dit kind

krijgt.’
‘Ook moord?’
‘Niet waar schijn lijk. Als Ali ce vroeg tij dig sterft en er is nog geen

kind, wor den ing evro ren ei cel len van haar be vrucht met sper ma van
de do nor en door een draag moe der voldragen.’

‘Het is wel een sterk ver haal... wacht, als Ali ce voor haar 36e dat
kind niet heeft ge baard, wat ge beurt er dan?’

‘Daar zeg je wat. Dat weet ik niet.’
‘Ik be grijp dan iets niet in die ma noe u vres van die neef. Wat er ook

ge beurt, of hij Ali ce nu ver moordt, ja ren lang ge vang en houdt tot ze
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on vrucht baar is... in al die ge val len zal een zoon van haar en haar va -
der ge... ge kweekt worden.’

‘Er is nog een op tie. Als die neef een kind bij haar ver wekt zal die
de eerst ge bo re ne en erf ge naam wor den.’ 

Ik vloek te.
‘Gedraag je,’ knor de Syl via. ‘Alpha man ne tje. Kom, we gaan te rug.

Over een uur kan ze hier zijn, of met een trein la ter.’
Onder weg naar be ne den viel me iets in. ‘Syl, ze zul len Ali ce toch

wel on vrucht baar heb ben ge maakt? Ik be doel, na dat ze haar ei cel len
had den ingevroren?’

‘Klopt. Ze heeft een im plan taat dat het zelf de werkt als een anti-
 con cep tie pil, maar dan be ter.’

‘Dus als ze een in-vi tro be vruch ting heb ben uit ge voerd en een
em bryo heb ben ing ebracht, ha len ze dat weg?’

‘Ik denk het. Dat is dan niet meer no dig. Ze is dan echt zwang er.’
‘Dat is het ge vaar lij ke mo ment. Als die neef een mis kraam bij haar

ver oor zaakt kan hij haar zelf be vruch ten en is ze al les kwijt.’
‘Hm, dat is zo. Ik denk dat ze daar wel aan zul len heb ben ge dacht.

Ik denk dat we Ali ce dan pas weer zien als ze is be val len van een ge -
zon de zoon.’

We lie pen zwij gend verd er. Bij het bin nenk omen van het stad je
hield ik Syl via te gen. ‘Luister Syl, we heb ben nog lang niet al les. Er is
meer aan de hand. Tot nu toe is er geen echt lo gisch ver band tus sen
wat er met Ali ce ge beurt en wat die neef wil. We heb ben enk ele cru ci -
a le gegevens niet.’

Ze zucht te. ‘Dat ge voel heb ik al da gen.’
‘Jij hebt met haar ge praat. Jij hebt die gave. Weet ze soms meer, wat

ze niet wil of kan zeg gen?’
‘Ik heb die in druk, ja.’
‘Heb je een no tie in wel ke rich ting?’
‘Nee.’ Ze pak te mijn arm beet en keek me verd rie tig aan. ‘Luister,

Die de ric. Er zijn ding en met haar ge beurd die vol ko men zijn af ge slo -
ten door het aan breng en van een trau ma. Ik heb je eer der ver teld dat
ik kon zien dat ze psychisch is ge fol terd. Daar ach ter kan ik niet kijken
of voelen.’

We ston den zo met de han den in el kaar een tijd je in el kaars ogen
te kij ken. Zon der woor den liet ze me we ten wat ze had ge zien. Ik sloot 
mijn ogen. Mijn geest sloot.

‘Is er ge ne zing mo ge lijk?’ kras te mijn stem.
‘Misschien,’ fluis ter de ze. ‘Maar dat kan al leen ie mand doen die

dat soort ver ze ge len de mar te ling en kent.’
‘Bestaan die wel?’
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‘Ik hoop het, mijn lief, ik hoop het met heel mijn hart.’
‘Dan gaan we zul ke men sen zoe ken!’
‘Akkoord. Ik weet mis schien wel waar ik kan be gin nen met vra -

gen.’
‘Dan ga ik op in ter net zoe ken.’
‘Niet doen. Te zicht baar.’
‘Is dat de gu ar di an ang el die spreekt?’
‘Zeker.’
‘Wat kan ik dan doen?’
‘Gewoon.’ Ze glim lach te en gaf me een kus. ‘Er voor haar zijn op

die mo men ten dat ze even kan ont snap pen.’
‘Ook... ook vrij en?’
‘Daar heb ben we over ge spro ken. We kun nen geen van twee ën een 

vas te re la tie met je heb ben. We heb ben be slo ten om je delen.’
‘Je hebt een hele over win ning op je ja loe zie be haald, mijn lief.’
Ze glim lach te. ‘Er is een klik tus sen Ali ce en mij. We heb ben ons

al le bei ge re a li seerd dat we je niet kun nen heb ben. Zo be vrij dend was
dat. En als heb ben niet kan, is af pak ken ook niet mo ge lijk. We hou -
den al le bei heel veel van je, lie ve Die de ric. Tot onze ver ras sing maak te 
ons be sluit om je te de len die lief de veel gro ter. Breder, en veel -
omvattender.’

Ik kus te haar om stan dig, waar ze blij op re a geer de.
Ver weg klonk en de twee to nen van een toe te ren de trein.
Hand in hand lie pen we naar het sta ti on. 
De trein was er eer der en ver trok al weer toen we bij de hoof ding -

ang aank wa men. Geen Ali ce te zien.
Ie mand trok aan mijn mouw. Ver rast draai de ik me om en keek in

Alice’s lachen de ogen. Haar ar men gle den al om mijn nek en haar
mond raak te mijn lip pen. Ze zag er uit als een huis vrouw die bood -
schap pen aan het doen was. Pruik met een zon ne bril bo ven op, lange
man tel, lage schoe nen, een veel ge bruik te vol le bood schap pen tas...
het was voor al de make-up die me voor de gek had ge hou den, want ik
had de vrouw wel ge zien. Door sub tie le grij ze ac cen ten zag ze er tien
jaar ou der uit. De donk er ha ri ge pruik be vat te zelfs grijze haren. Een
knappe vermomming!

De twee vrou wen be groet ten el kaar als oude vrien din nen. Zij
had den, on af hank elijk van wat ik er van dacht, be slo ten om me te de -
len, had Syl via net be kend. Dat was nu aan hen te zien. 

Wat deed het met mij?
Het meest di rect was een ge voel van im men se opluch ting dat ik

ui tein de lijk toch niet tus sen Syl via en Ali ce hoef de te kie zen. Het was
aan vank elijk on ont koom baar, om dat het dui de lijk was dat een re la tie
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met Ali ce tot de on mo ge lijk he den be hoor de. Daar in ge sterkt door
haar ei gen op stel ling. Ik had de keu ze ei gen lijk bui ten me zelf ge -
plaatst en me la ten stu ren door de om stan dig he den, zo als de hoop dat 
met Syl via wel een duur za me re la tie mo ge lijk was. Maar ik was daar in 
niet eer lijk te gen over me zelf ge weest. Ik was van Ali ce gaan hou den.
Mijn fy sie ke ver lang en naar haar bleef aan hou den, ook al vree ën Syl -
via en ik de ster ren van de he mel. Door heel hard te wer ken en me
druk bezig te houden probeerde ik mijn gevoelens onder de duim te
houden.

Het twee de wat me op viel in mij zelf was een soort ont zag voor de
ver trou wens band tus sen die twee. Hier had den twee “po wer vrou -
wen” el kaar ge von den in een ver bond waar van ik slechts kon ver -
moe den hoe diep die ging. Intie mer dan tus sen een man en een
vrouw, of tus sen twee man nen kon be staan. En deze twee vrou wen
had den mij lief. Ik gloeide ervan.

Ze na men mij in hun mid den, Syl via zwij gend, haar ge zicht stond
erg  be zorgd; Ali ce bab bel de hon derd uit hoe ze de trein rei zen had er -
va ren en dat ze zelf haar ve rou de ren de make-up kon aan breng en. Ze
hield vaak stil om even in eta la ges te kij ken, een huis vrou we lijk ge not
dat ze ook niet kende.

Op onze ho tel ka mer plof te Ali ce op het bed neer. Ze zag er moe
uit. Syl via had haar be zorg de uit druk king ing eruild voor een zorg za -
me en ging naast Ali ce zitten.

‘Wanneer kan ik weer me zelf zijn?’ vroeg die.
‘Je bent wel eens va ker ont snapt, toch?’
Ali ce knik te.
‘Hoelang duur de dat door gaans?’
‘Twee da gen.’
‘Ging je uit je zelf te rug of werd je op ge spoord?’
‘Opgespoord.’
‘Hm.’ Syl via keek op naar mij.
‘Zolang Ali ce on voor spel baar blijft, is ze moei lijk op te spo ren.

Het zelf de geldt voor even tu e le ont voer ders. Daar bij moet ze niet te
veel met mij ge zien wor den. Hoogst waar schijn lijk is onze om gang
tij dens het cong res niet on op ge merkt ge ble ven bij haar neef. Mis -
schien is hij daard oor op eens tot actie overgegaan.’

‘Jij wist dat, toch?’ vroeg Syl via aan Ali ce.
Die zucht te. ‘Ja, ik voel de de span ning al maan den lang toe ne men.

Hil de vond tel kens on ver klaar ba re spi o na ge ca me ra atjes. Ik be sloot
om dan maar ie mand te ver lei den ten ein de mijn op po nent uit de tent
te lok ken. Het cong res was een uit komst, ik kon me la ten uit no di gen
via mijn bank re la ties, het luk te om Die de ric aan te trek ken en hij
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bleek ook nog een leu ke man. Ik had hem al een tijd je op het oog.
maar tot mijn ver ras sing slo ten de denk beel den die hij pre sen teer de
aan bij die van mij...’ Ze keek me even gui tig aan.
 ‘Alleen kon hij ze fan tas tisch verwoorden. Mijn denkbeelden waren
meer intuïtief.’

‘En?’
Ali ce sloeg haar ogen neer. ‘Ik werd op slag ver liefd, ei gen lijk al

voord at we el kaar ont moet ten.’ fluis ter de ze. ‘Dat was ik nog nooit ge -
weest.’ Ze stond op en greep mijn han den. ‘Diederic, jij toon de mij je
ech te lief de.’ Tra nen gle den over haar wang en. ‘Nog nooit heeft ie -
mand mij lief ge had om wie ik in we zen ben.’ Ze wend de zich tot Syl -
via. ‘Weet je, zijn lief de kon in me doord ring en om dat ik ver liefd was
ge wor den en ik hem de ding en hoor de uit leg gen die ik ook had aang -
evoeld. Toen werd de klem om mijn hart verbroken.’

‘De ver ze ge ling,’ fluis ter de Syl via aang edaan.
Ik was blij, maar ook be zorgd.
‘Wat is er, Die de ric?’
‘Ik denk niet dat je dit ver bor gen kunt hou den, Ali ce,’ zei ik, al

even aang edaan als Syl via. ‘De ve ran de ring in hoe je doet, wat je zegt,
zelfs hoe je kijkt, zal ie der een in jouw om ge ving er at tent op ma ken
dat je bent losgebroken.’

‘Ik wil dat ze het zien!’ Ze giechel de on ver wacht. ‘Ik weet trou wens 
nu hoe leuk het is om me te ver mom men en een heel an de re rol te
spe len.’

‘Ja!’ re a geer de Syl via on ver wacht ent hou si ast. ‘Natuurlijk! Je gaat
je niet ver ber gen, je gaat je juist la ten zien!’

Het klonk van zelf spre kend; toch week mijn be zorgd heid niet. 
‘Wat is er, Die de ric?’
‘Ik weet niet waar op de sur veil lan ce haar be oor deelt.’
‘Ik heb daar wel eni ge kijk op,’ zei Ali ce on deu gend. ‘Ik ben zo vaak 

ont snapt, uit ge bro ken, on der de ra dar ge do ken, dat ik ong eveer weet
hoe ze reageren.’

‘Heb je ooit je chip ver wij derd?’
‘Nee, dat durf de ik niet. Ik heb hem wel eens met lood ge pro beerd

af te scher men.’ Ze wees op haar bo ven arm. ‘Ik heb daar vre se lij ke
toe stan den door ge kre gen. Het werk te wel. Maar dan ben ik voor de
sur veil lan ce ver mist en stel len ze al les in het werk om me terug te
vinden.’

‘Als ik het goed be grijp la ten ze je met rust zo lang je geen gek ke
ding en doet?’

‘Tot nu toe wel.’
‘Waar wil je heen ?‘ vroeg Syl via.
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‘Het ech te ge vaar komt van haar neef. Ik ver moed dat de lui die
haar sur veil lan ce be man nen dat in tus sen ook we ten. Wat dat be treft
hoop ik dat Hil de ver slag heeft ge daan van de laat ste dagen.’

‘Wil je zeg gen dat ik echt on der kan dui ken?’
‘Ik denk het, Ali ce. We hoe ven vol gens mij je chip niet af te scher -

men. Zo lang je sur veil lan ce weet waar je ong eveer bent zul len ze zich
niet druk maken.’

‘Onderduiken, hè?’ dacht Syl via hard op. ‘Alice, ben je wel eens in
Ne der land ge weest?’

‘Nee, nooit.’
‘Dan zal je neef je daar waar schijn lijk ook niet zoe ken.’
‘Hm, ik denk dat je ge lijk hebt. Hij zal zich eer der rich ten op mijn

be ken de ver blijf plaat sen. Zo lang hij mijn spoor niet op pikt zal hij me
op de ver keer de plaat sen zoeken.’

‘Diederic, weet jij een goed on derd uik adres in Ne der land? Een
plek die ook niet via jou ge tra ceerd kan wor den?’

Er was een beeld op ge doemd toen Syl via Ne der land als ver blijf -
plaats voor Ali ce noem de, maar ik aar zel de even door haar laat ste op -
mer king. 

‘Ik weet mis schien wel iets, een zo mer huis je vlak bij het mij ne. Het 
is ei gen dom van de ou ders van mijn ex. Is dat tra ceer baar?’

‘Ik weet niet,’ aar zel de Syl via. ‘Gebruikt je ex jouw naam nog?’
‘Nee, heeft ze ook nooit ge daan. Ze is mode ont werp ster en ope -

reert on der haar ei gen naam. Alleen onze twee zoons he ten Blink.’
‘In dat ge val… het lijkt me sterk dat ie mand op het idee zal ko men

om jouw ex te vra gen…’
‘Ze hoeft het zelfs niet te we ten. Ik kan het haar ou ders zelf vra gen

en er bij zeg gen dat het om een vrouw gaat die ge vlucht is voor haar
man en dat haar ver blijf plaats ge heim moet blij ven.’

Ali ce klap te in haar han den van op win ding. ‘Incognito en ver -
momd in een land waar ik nog nooit ben ge weest… span nend!’
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CRI SIS MET AART

De kans was groot dat ik op een of an de re ma nier in de ga ten werd
ge hou den – ik had twee iPho nes bij me met GPS –, zo dat we be slo ten
dat ik met de huur au to te rug zou gaan naar Frank furt en van daar uit
met de ICE naar Amster dam zou rei zen. De twee vrou wen zou den
met de trein via Keu len gaan en in Amster dam op me wach ten. Ik leg -
de uit hoe ze de pont kon den ne men naar het NDSM ter rein en daar
een ka mer kon den ne men in een drijvend budget hotel. 

Onder weg in de auto en in de trein was ik al leen met mijn ge dach -
ten. Twij fels en on ze ker he den, die al da gen on der ge sneeuwd wer den
met ge beur te nis sen die mijn vol le di ge aan dacht op eis ten, sta ken nu
de kop op. Het zweet brak me uit. De hoed van de over ge waar deer de
gooche laar be vat te he le maal geen ko nijn! Ik zat in de buurt, maar had 
nog lang niet de es sen tie te pak ken. Trust, ver trou wen was wel de
hoofd zaak, daar was de ana ly se niet ver keerd in. Bit coins en block -
chains wa ren niet de oplos sing en, in te gen deel, be drei ging en. Maar
hoe pre cies? Wat kon ik de bank ba zen mee ge ven? Nog niets! En ik
had zit ten pochen dat de clou in het laat ste ar ti kel uit de doe ken ge -
daan zou wor den. Dat was over enk ele da gen. Ik had nog niets!
Althans: de al les oplos sen de for mu le. Bes tond die wel? Liep ik zo
naast mijn schoenen dat ik het spoor bijster was geraakt?

In Amster dam was mijn eer ste gang naar de krant, zij het met lood
in de schoe nen. Tot mijn im men se opluch ting wa ren Pe ter en Ma de -
lei ne naar een aan deel hou ders ver ga de ring. Er was nog enig res pijt.
Na met enk ele re dac tie le den wat punt jes op de i te heb ben ge zet in het 
voor laat ste ar ti kel nam ik op de af ge spro ken tijd de pont naar het
NDSM terrein.

Het weer zien bracht me meer stress dan vreug de. Ali ce had in tus -
sen een an de re ver mom ming en wil de graag nog een paar da gen met
Syl via in Amster dam blij ven rond schui men. Ze ge noot van de vrij -
heid, het brui sen de le ven en de ma gie van de stad. Syl via zag blijk baar 
wel dat ik er niet helemaal was.

‘Er gaat iets niet he le maal goed, ge loof ik,’ zei ze be daard toen Ali -
ce even naar het toi let was. We dronk en kof fie in de oude kan ti ne van
de vroe ge re scheeps werf, nu een neo-in dus trieel Grand Café.

‘Eh, nee,’ was mijn lam me ant woord. ‘Ik moet nu eerst met Aart
pra ten. Het huis je voor Ali ce is trou wens ge re geld.’ 
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Dat was wel heel kort, maar mijn keel leek wel toe ge schroefd. Ik
gaf adres en co ördinaten van het huis je, zo dat ze kon den ko men wan -
neer ze wil den, en nam ge haast af scheid. Iet wat per plex na ge staard
door Ali ce ver liet ik het eta blis se ment en nam de pont te rug naar het
CS om de bus te pak ken naar het dorp.

Met bood schap pen voor twee huis hou dens en mijn rol kof fer tje
was het ploe te ren om door de dui nen naar het huis je te komen.

Aart en Han nah wa ren blij me te zien en toon den ent hou si ast wat
ze bij el kaar had den ge schre ven. Het was ver ba zend hoe veel we al
had den voor ons boek. Met de hoofd stuk ken over re gi o na le eco no -
mie die ik on der weg had uit ge werkt had den we al bij na een com pleet
eer ste deel bij el kaar. Dat wil zeg gen, een boek dat uit kwam op de
con sta te ring dat er een pa ra dig ma ver schui ving aan zat te ko men, dat
de we rel den van ra tio, emo tie en in tu ïtie zo da nig aan het bot sen wa -
ren, dat je van een slag veld kon spre ken. Wat de uit slag daar van zou
zijn, dat was on dui de lijk, maar ont ken nen dat er iets rom mel de kon
ook niet meer. De sig na len wa ren te dui de lijk, aan het feit dat ie der -
een zich in dek te en zich pantserde viel vooral af te leiden dat het niet
lang meer zou duren.

Gaan de weg be kroop me de ze ker heid dat er iets cru ci aals aan mis -
te, dat ik de kern mis te. Als brood deeg waar in de gist ver ge ten was.
Het wil de niet rij zen. Er lag een prach tig ver haal, al leen de clou ont -
brak. Om pre cie zer te zijn: de es sen tie van de pro ces sen die nu gaan de 
zijn, zou de rug geng raat van een nieuw pa ra dig ma moe ten vor men,
maar ik had geen idee wat dat dan zou zijn. Zon der twij fel een nieu we
meng vorm, een nieu we ba lans tus sen col lec tief en in di vi du eel be -
lang, maar dat was te veel een open deur als ik niet kon aang even hoe
dat zou uit pak ken voor de we ten schap, de eco no mie, het neo-li be ra le 
winst denk en, de de mo cra tie. Ik mis te de an de re di men sie, die haaks
op de collectieve-individuele as moest staan.

Ik kon in het eer ste deel van het boek nog wel weg ko men met het
schet sen van de breu klij nen, en af wach ten wel ke po le miek dat zou
ople ve ren, maar in het twee de deel, het ver volg dat wat la ter zou uit -
ko men, moest toch echt dat nieu we pa ra dig ma uit de verf ko men.
Waar moest ik zoe ken, of kon ik af wach ten tot het uni ver sum me de
sleu tel zou aan rei ken, ik was ten slot te ook min of meer toe val lig in
deze pro ble ma tiek be land, of juist weer niet, werd ik aang estuurd en
kon ik er op ver trou wen dat het ook verder wel goed zou komen? 

Met schok ke ri ge be we ging en van de span ning ging ik naar bui ten
voor een wan de ling. In plaats van ver hel de ring bracht de nacht me
een ge voel van die pe wan hoop. Ik kon het ge woon niet. Ik was niet
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goed ge noeg, on toer ei kend, be heers te de ma te rie ook niet vol doen -
de.

Het ge voel uit mijn droom, eeu wen ge le den leek het nu wel.
‘Oh my God,’ kreun de ik op een duin top. ‘Ik val door de mand.

Wat moet ik doen?’ De nei ging om er van door te gaan kon ik pa re ren
met de sim pe le con sta te ring dat dit mijn eni ge thuis was. Er was geen
kijk op vluch ten, ik was al op de vlucht. 

De stress werd zo groot dat ik Aart wek te om het met hem te be -
spre ken. Hij trok grom mend en smak kend zijn och tend jas aan en
stom mel de naar de keu ken. Ik zat al die tijd te be ven op de bank.

‘Oké, ik ben een beet je wak ker. Wat is je ana ly se?’ Hij had twee
latte’s voor ons ge maakt en ging een tos ti met kaas zit ten eten.

Ik ruk te me zelf over eind en ijs beer de ten ein de raad door de ka -
mer. ‘Ik kan het niet Aart, ik... het is ge woon te groot voor me...’

‘Heb je al een oxa ze pam ge no men? Nee? Doe maar even, dat kan
je nu hel pen.’

Ik was even out ge weest; de lat te was koud ge wor den en Aart was
in zijn stoel in slaap ge val len. De tran quil li zer werk te, de bij na on -
houd ba re span ning, het ge voel te gaan bar sten, was ver zacht. Een in -
ten se ver moeid heid ver spreid de zich door mijn lijf.

‘You’re so dam ned opi ni o na ted.’ 
Ik open de ver schrikt mijn ogen. Aart zat te gen over me een ijs je te

eten. Hij had Engels ge spro ken... in de deu ro pe ning stond Han nah, in 
een licht blau we py ja ma en een sprei rond haar schou ders. Hij ging in
het Engels verd er toen hij zag dat ik mijn ogen open had.

‘Je houdt ie der een voor de gek,’ brom de hij. ‘Mij ook. Pracht i ge
idee ën, maar als punt je bij paal tje komt loopt het al le maal met een
nat te sis ser af.’ Hij stond op. ‘Verdomme, Die de ric, wie houd je nu
voor de gek? Je hebt ne gen tig pro cent van je ver haal voor el kaar. De
ana ly se is zo hel der als wat. Ie der een zit met span ning op je con clu sies 
te wach ten. Ver tel me nou niet dat je die helemaal niet hebt.’

Het bloed vloog naar mijn ge zicht. Sha me! Sha me!
Han nah ging bleek jes zit ten, schuin ach ter Aart. Het was een sig -

naal, een te ken dat ze geen ver trou wen in me had.
‘Ik heb me in de lu ren la ten leg gen,’ wist ik uit te breng en. ‘Ik dacht

dat ik het door had, dat ik het al leen maar hoef de op te pik ken daar in
Ba sel. Maar ze we ten het zelf niet. Het is veel gro ter dan al leen de
bank en. Het heeft zijn weer slag op onze hele sa men le ving!’

‘Het?’
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‘Wat er gaan de is. Ik be doel...’ Ik wor stel de om woor den te vin den
om mijn amor fe alarm ge voel vorm te ge ven. ‘Entropie... Alles ver -
vlakt. Ontmen se lij king.’

‘Bedoel je trans hu ma nis me?’
‘Wat weet jij daar van?’
‘Ik kom het te gen, Die de ric. Het is in es sen tie een so ci o lo gisch

pro ces.’ Aart zocht even naar woorden.
“En het maakt, dat het aan al len, klei nen en gro ten, en rij ken en ar -

men, en vrij en en dienst knech ten, een merk te ken geve aan hun rech -
ter hand of aan hun voor hoof den. En dat nie mand mag ko pen of ver -
ko pen, dan die dat merk te ken heeft, of den naam van het beest, of het
ge tal zijns naams. Hier is de wijs heid: die het ver stand heeft, re ke ne
het ge tal van het beest; want het is een ge tal eens men sen, en zijn ge tal
is zeshonderd zes en zestig.”

Wat is dat in Gods naam?’
‘Geschreven in de eer ste eeuw na Chris tus, uit het boek Open ba -

ring en van Jo han nes van Pat mos. Het af slui ten de boek van de Bij bel,
ook wel Apo ca lyps genoemd.’

‘Ik wist niet dat je zo bij bel vast was.’
‘Ik heb eerst the o lo gie ge stu deerd. Ik zou do mi nee wor den.’
‘Ik krijg er de ril ling en van over mijn rug.’
‘Dat staat je goed. Het is een waar schu wing voor wat er nu ge beurt. 

Althans, zo vat ik het op. Het waar schuwt voor trans hu ma nis me,
voor de kop pe ling van mens aan machi ne, het op ge ven van de vrije
wil, van zelf stand i ge be sluit vor ming en ook van kri ti sche be -
schouwing.’

‘Je maakt me nog bang er dan ik al ben.’
‘Over een paar jaar heb ben men sen geen smartpho ne meer no dig,

ze zijn dan via na no tech no lo gie di rect ver bon den met de G5 cloud,
denk en wat ze krij gen ing ege ven, doen waar toe ze wor den ver leid.
Au to ma ti sche hui zen, au to ma ti sche auto’s, zor gro bots, al les voor je
ogen voor ge spie geld, geen scherm meer nodig.’

‘Hou op, Aart, dit kan ik er nu even niet bij heb ben!’
‘Ik zeg het, om dat je op het gat in alle re de ne ring en bent ge sto ten.’
‘Gat?’
‘Wat maakt een mens tot mens?’
‘Zijn ziel?’
‘Noem het maar zo. Ik zou het wil len om schrij ven met so ci aal-

 psycho lo gi sche be grip pen, als au to no mie, soe ve rei ni teit, vrije wil.’
‘Dat zijn eer der fi lo so fi sche be grip pen.’
‘Ook. In dit ver band wil ik het over de per soon lij ke er va ring heb -

ben, het geen ik so ci a le psycho lo gie wil noemen.’
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‘En het is meer psycho lo gie dan eco no mie.’
‘Zit dat al niet een beet je in de ver schil len de op vat ting en over

know led ge ba sed ver sus emo ti on ba sed eco no my?’ peins de Han nah
hard op. Ze zat mijn ver slag te le zen. ‘Ik zie het eer ste als ma the ma -
tisch, mecha nis tisch-re duc ti o nis tisch, het twee de meer... so ci o lo -
gisch? So ci aal-psycho lo gisch?’ Ze keek op, ont moet te mijn blik en
bloos de. ‘Wat is er? Heb ik iets geks gezegd?’

‘Nee,’ zei den Aart en ik te ge lijk. ‘Ga eens door?’
‘In mijn stu die over stads ver nieu wing is dat mis schien wel de

groot ste te gen stel ling tus sen de he den daag se si tu a tie en die van de
70er ja ren. Met name hier in Ne der land vond toen, zeg maar, emo ti on 
ba sed ur ban re ne wal plaats.’

‘Ga door?’
‘Ik ben nog niet zo ver met mijn on der zoek,’ zei ze af hou dend.
‘Wat heb je op ge spoord tij dens je on der zoek hier?’ vroeg ik.
‘Ik heb nog niets uit kun nen wer ken.’
‘Je in druk dan.’
‘Dat is niet we ten schap pe lijk.’
‘We zijn be zig te in ven ta ri se ren, Han nah,’ kwam Aart tus sen bei de. 

‘Op zul ke mo men ten mag je voor de vuist weg spreken.’
‘Okay, goed dan. Ik zag on der an de re dat er eerst on der zoek werd

ge daan, in die tijd, naar de so ci a le struc tu ren. Fa mi lie ban den wer den
in kaart ge bracht. De men sen wer den ge vraagd naar hun woon wen -
sen en de be le ving van hun wijk. Dat ging niet al leen over com fort en
ge bre ken, maar ook over vei lig heid, ge zel lig heid, wink els, jeugd, so -
ci a le co he sie. De men sen kwa men na de re no va tie te rug in hun oude
huis. De so ci a le- en familiestructuren bleven intact.’

‘En te gen woor dig?’
‘Ik heb geen zicht op het hele veld, maar in Amster dam lijkt er te -

gen woor dig al leen bouw kun dig on der zoek ge daan te wor den. De be -
wo ners wor den aang espoord met push and pull fac to ren om te ver -
hui zen naar an de re plaat sen rond Amster dam. Na de re no va tie zie je
dat er jonge men sen gaan wo nen uit de ho ge re mid denk las se, twee -
ver die ners met nog re de lij ke sa la ris sen. De oude so ci a le stru c tuur is
vernietigd en een nieuwe is er niet.’

‘Geen oma een paar hui zen verd er op om op de klein tjes te pas sen
als mama gaat wer ken.’

‘Nee. Ik heb dat ge luk wel ge had.’
Mijn hoofd tus sen mijn han den gons de. Iets uit mijn her in ne ring

vocht om naar vo ren te kun nen ko men. Maar ik was zo moe...
‘Persoonlijke ve rant woor de lijk heid...’ mijn mond was te slap om

het woord goed uit te spre ken.
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‘Wat zeg je?’
‘Verantwoordelijkheid!’
‘Dat is zo,’ kwam Hannah’s stem van ach ter Aarts rug. ‘Diederic

heeft dat als kern be grip ge bracht. Ik heb het ge le zen.’
‘Waar?’ Aart klonk ong eloof lijk boos.
Han nah had mijn ma nu script goed ge le zen. Ze bla der de even en

leg de het pak pa pier op Aarts schoot. Die be gon te lezen.
‘Ik zie het,’ zei hij na een tijd je. ‘Je hebt het dui de lijk naar vo ren ge -

bracht in je speech. Ik vind het ech ter niet te rug in de aan zet tot een
pa ra dig ma for mu le ring.’

‘Het is ook nog niet hel der. Ik wil de het be wa ren voor het laat ste
deel.’

‘Ik voel me door jou op het ver keer de been ge zet. Dat neem ik je
kwa lijk. Je bent niet open, je houdt ding en ach ter, voor je zelf. Om je
zwak te te ver ber gen?’

Met een kop als een boei keek ik hem aan.
Aart stond bruusk op en be gon te ijs be ren.
‘Ik neem het me zelf ook kwa lijk,’ grom de hij. ‘Ik ben op jou af ge -

gaan, ter wijl ik had kun nen we ten dat er van al les aan zou ont bre ken.
Je hebt ge woon niet ge noeg in zicht.’ Hij stop te voor mij. ‘Ben je naar
de bij eenk omst in Da vos van de kring ge weest? Je hebt mis schien wel
be gre pen dat ik je daar heb voorgedragen?’

Ik knik te weer, het be ves tig de mijn ver moe den. ‘Ik werd voor tij -
dig weg ge roe pen en ben hals over kop naar Ba sel te rug ge keerd.’

‘Hm, dat wist ik niet. Dat zou wel eens... nee, jij zou de link zijn...
Die de ric, er is iets fout ge gaan. Wat niet be te kent dat ik het ach ter -
hou den van ge ge vens goed keur. Ik ver leen mijn re pu ta tie aan jouw
boek, jong en, ver geet dat niet. En Han nah de hare.’

Het hui len stond me na der dan het lachen. In de hoek! In de hoek!
Klei ne jong ens die lie gen moe ten in de hoek!

Aart liep naar het keu ken tje en be gon lui druch tig met pan nen en
ge reed schap te rom me len. Schaam te ver hin der de me om naar Han -
nah te kijken.

Een vraag bor rel de op. ‘Wat had er op die bij eenk omst in Da vos
moe ten ge beu ren... Aart?’

‘Straks,’ grom de hij. Geu ren van spek en ei e ren be reik ten mijn
neus.

‘Ik kan niet denk en met een lege maag,’ mop per de hij toen hij
Han nah en mij een bord met uit smij ter over han dig de. ‘Hier, zout en
pe per. Han nah, wat wil je drinken?’

‘Thee,’ zei ze ge dwee.
Voor zien van thee en kof fie met veel melk za ten we in stil te te eten.
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‘Zo,’ zei Aart en veeg de zijn mond af. ‘Laat deze keer je kof fie niet
koud wor den. . Wel, er wordt in de Ba sel Kring al lang er na ge dacht
over be te re ge drags re gels voor bank en en be leg gers. Dat is acuut ge -
wor den sinds 2008. Maar ze zijn er nog steeds niet uit. Het maat -
schap pe lij ke deel, de vi sie, is al lang in de vorm, om zo te zeg gen, maar
het hoofd stuk im ple men ta tie moet nog geschreven worden.’

Er schoot me iets te bin nen. ‘Zijn er in de eh, kring ge dach ten ge -
for mu leerd over bit coin, cryp to cur ren cy in het al ge meen en de mo -
ge lijk he den en be drei ging en van het wer ken met blockchains?’

‘Wat is een block chain?’ kwam Hannah’s stem. Ze had haar uit -
smij ter nau we lijks be roerd.

‘Een col lec tief be heerd be stand, een soort dos sier, waar in alle
trans ac ties en af spra ken in chro no lo gi sche volg or de staan ge no teerd, 
op een wij ze dat er niets in of aan ve ran derd kan wor den. Door het
col lec tie ve be heer heeft elke deel ne mer al tijd de laatste stand van
zaken.’ 

‘Hm, een ide aal doel wit voor hac kers, lijkt me,’ merk te ze op.
Aart en ik grin nik ten te ge lijk. 
‘Wat is er?’ vroeg ze op haar teen tjes ge trapt. ‘Zei ik iets geks?’
‘Nee, lie ve Han nah,’ zei Aart en pak te haar bord uit de han den om

het met die van hem en mij naar de keu ken te breng en. ‘Je ver rast ons
tel kens weer met je scher pe in zicht.’

‘Ik weet niks van pro gram me ren.’
‘Je bent ge woon niet on der een hoed je te vang en.’
‘Wat be te kent dat nou weer?’
‘Dat je een bij zon der au to noom denk end mens bent. Je hebt geen

smartpho ne, hè?’
‘Niet no dig. Ik be paal zelf wel waar en wan neer ik met iets of ie -

mand con tact wil. En dat is heel wei nig. Ik heb meer met pa pier en ar -
chie ven.’

‘Oké, Han nah, dank je wel. Die de ric, nog maals: Ba sel. Er had op
die bij eenk omst een link ge legd zul len wor den, een die pe on der steu -
ning van je mis sie. We wis ten dat jij het enig ma kon door zien, om dat
je niet vast zat aan één par tij. Ik be grijp nu pas hoe cruciaal dat was.’

Hij ijs beer de een tijd je heen en weer.
‘Oké, we gaan dit doen. ik ga een paar collega’s mai len...’ hij keek op 

zijn hor lo ge. ‘Het is verd orie diep in de nacht, ie der een hier in Eu ro pa 
slaapt nu. Jul lie gaan ook sla pen. Die de ric, je zit he le maal te tril len,
neem nog zo’n pil en ga in je bed liggen.’

‘Wat ga je doen?’ vroeg Han nah. Ik zat zo te klap per tan den dat ik
niets uit kon breng en.
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‘Een nieu we kring be leg gen,’ zei Aart kort. ‘Dit is te be lang rijk om
aan ons drie ën over te la ten.’

Ja, dat dacht ik al, die Aart trok aan heel veel touw tjes. Maar vond
ik het leuk, weer in het pak die Zwit sers ont moe ten in een soort pro -
to col, vol gens de re gels. Die Ba sel Kring mocht dan wel al ter na tie ve
idee ën heb ben, het bleef vrij stijf, wei nig pret. Niet even leuk tus sen -
door gaan ski ën, of op een van die me ren een boot hu ren. Het was al -
le maal doel ge richt, bina aca de misch droog, als ik die vrou wen daar
niet ge had had was ik aan verveling dood gegaan!

Mis schien was dat wel wat ik mis te in deze reeks be raad sla ging en
en se rieu ze zoek toch ten, het was niet speels. Cre a ti vi teit be gint met
spe len, met gooche len met op ties en al ter na tie ven, de oplos sing komt 
dan van zelf wel naar je toe. Ik ken hele goe de groeps coaches, die met
spel le tjes en goochel trucs een za ke lij ke mee ting op een an der spoor
kun nen zet ten. Niks geen eer bie dig bui gen voor wie de moei lijk ste
woor den ge bruikt, maar wer ken met de stem ming en van een groep.
gebruik maken van de “wisdom of the crowd”.

We wa ren, en dat gold voor al len die in dit pa ra dig ma spiel mee de -
den, op zoek naar in tu ïtieve poin ters Ra ti o neel en al leen cog ni tief
kwam je er niet uit, het ging om het aan voe len van wat er bij alle kri -
tiek en pro ble men met de hui di ge eco no mi sche orde kon door sij pe -
len naar de mas sa. Want een pa ra dig ma gaat pas echt schui ven, als het 
geen grond meer heeft in de col lec tie ve groep mind, als het staat te
wank elen om dat de massa er niet meer in gelooft.
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VER DER VAST LO PEN

Laat in de vol gen de och tend ver scheen ik in de ka mer, waar Aart
en Han nah in stil te za ten te wer ken. Mijn kat zwijm was ge we ken,
maar niet mijn schaamte.

‘Ben je daar?’ con sta teer de Aart. ‘Er komt een spoed kring bij een
in Ba sel, voor jou.’

Het deed me nog die per in mijn schulp krui pen. 
‘Het zijn stuk voor stuk vast in tel li gen te lie den, maar ze snap pen

slech te men sen niet en hoe die aan de touw tjes trek ken.’
‘Jij wel?’ was Hannah’s sne di ge op mer king, zon der ook maar van

haar scherm op te kij ken.
Aart re a geer de; ‘Ik be stu deer macht. Dan heb ik er au to ma tisch

veel mee te ma ken.’
‘Begrijp jij het, Die de ric?’
‘Cognitief wel, Han nah. We zen lijk niet. Het zit niet in mijn we zen, 

ben ik bang.’
‘Waarom zou den men sen macht over an de ren wil len?’ Han nah

keek met een zor ge lijk ge zicht op van haar lap top. ‘Dat is toch on lo -
gisch?’

‘Het is de vraag of het wel men sen zijn,’ mom pel de ik.
‘Wat be doel je?’
‘Kan jij je voor stel len dat jij zo veel macht over mil joe nen men sen

wil heb ben dat ze klak ke loos doen wat jij voor hen be dacht hebt?’
Ze keek me ver ont waar digd aan, . ‘Doe niet zo be lache lijk.’
‘De Ba sel Kring is net zo eli tair als die bank iers, maar ze kij ken niet 

goed in de spie gel. Macht om voor an de ren te be slis sen, om dat we be -
ter zijn, meer kun nen, meer heb ben dan de mink ukels, de mas sa. Dat
on der scheid in soor ten men sen is er door de hele ge schie de nis van de 
mens heid ge weest. Op klei ne schaal, in de fa mi lie, de clan, de stam.
Op gro te re schaal, op fe o da le land goe de ren, in fa brieks ste den, in ko -
nink rij ken. Nu op mondiale schaal.’

‘Hoe... je be doelt sla ven, ho ri gen, lijf ei ge nen, ar bei ders?’
‘Of kin de ren, vrou wen, vee, on derd anen, be las ting be ta lers, kie -

zers, pu bliek bij con cer ten, noem maar op.’
Ze knik te be dacht zaam. ‘Ik be gin te be grij pen waar je op doelt.

Maar waar om wil len die men sen aan de macht en op het po di um
dan?’

‘Ik weet het niet. Ik be stu deer het, maar ik snap de be weeg re de nen 
niet.’
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Aart stond op en ging in het keu ken tje kof fie ma ken. ‘Diederic, zit
niet zo te sip pen. Je bent een lul, maar niet de erg ste van alle lul len.’

Han nah stond op en ging naast me staan. ‘Nu we ten we het wel,
Aart. Laat hem met rust.’

Ik kon wel jank en. Aart schonk drie mok ken vol en gaf ons elk
een tje. ‘Pas op, heet.’ De waar schu wing kwam wat laat, ik liet de mok
bij na val len.

‘Snap jij het wel, Han nah?’
‘Ik ben bang van wel, Aart.’
Zo for meel spra ken ze nooit met el kaar. Ver won derd schoot mijn

blik van de een naar de an der. Aart was boos, om dat ik zijn club je,
want dat bleek de Ba sel Kring toch wel te zijn, als eli tair af schil der de
en niet zo on der de in druk was van hun no be le motieven.

‘Leg eens uit.’
Han nah ging zit ten en leg de haar fij ne han den rond de mok. ‘Je

bent een beet je in de war, Aart. Ik drink nooit kof fie.’
‘Oh, sor ry, ik zal wat thee ma ken.’
‘Aart, om op je vraag te rug te ko men: ik werd als kind ge pest, en

zo als alle ge pes te kin de ren ver zon ik van al les om macht over mijn
be la gers te krij gen. Ge weld was geen op tie, dus ik keer de mij tot ma -
gie. Dat werk te in die zin, dat ik drif tig werd als het niet luk te. Aan -
vank elijk keer de dat zich te gen me, om dat ze nu ook fy siek ge weld te -
gen me be gon nen te ge brui ken. Toen ik plan nen voor een pijn lo ze
zelf do ding had uit ge werkt en de nood za ke lij ke voor be rei ding en had
ge trof fen, ont stond er een soort ma gisch veld rond me, waard oor ik
ge heel an ders re a geer de op pes te rij en. Dat maak te hen bang en het
was af ge lo pen. Ik hoef de al leen maar met een be paal de glim lach te
kij ken en ze maak ten dat ze wegkwamen uit mijn buurt. Jongens en
meisjes. Dat was mijn macht.’

‘Hoe voel de dat?’
‘Kicken.’
‘Dat is...’ ik moest een kik ker uit mijn keel weg kuchen, ‘dat is zelf -

be scher ming. Dat is heel wat an ders, daar gaat het erom dat an de ren
geen macht meer over je heb ben. Dat je je soe ve rei ni teit be houdt. Dat 
staat di a me traal te gen over het macht uit oe fe nen over on derd anen
die hun au to no mie op ge ven of waar die van afgepakt is.’

‘Bravo!’ riep Aart van uit het keu ken tje. ‘Je bent er weer. Schrijf die
zin met een op, Die de ric.’

‘Het is maar goed dat je een twee de deel hebt ver zon nen voor je
boek,’ zei Aart la ter die mid dag, toen we thee za ten te drink en. ‘Nu
heb je tijd om het sluit stuk te vin den.’
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‘Ik moet mor gen mijn laat ste ar ti kel in le ve ren.’
‘Ja, dat is een pro bleem. Al een idee?’
‘Waarom zeg je niet ge woon dat je het nog niet weet? Dat er meer

on der zoek no dig is en dat dat gaan de is?’ stel de Han nah voor. 
We ke ken haar ver bluft aan, toen el kaar. ‘Die vrouw is goud

waard,’ mom pel de Aart. ‘Telkens als we het niet meer we ten komt zij
met de vol gen de lo gi sche stap.’

‘Logisch toch?’ Aan haar kleur kon den we zien dat het com pli -
ment haar ple zier deed.

Aarts lap top meld de dat er een e-mail was. ‘Dat zal Ba sel zijn.’ Hij
stond op en las het be richt.

‘Oké, wie nog thee? Die de ric, er be gint over een paar da gen een
drie daags sym po si um in Da vos van een sub kring die be zig is met
ong eveer het zelf de als waar wij mee be zig zijn, zij het van uit een an -
der per spec tief. Ik ken de voor zit ter goed, hij was ooit mijn pro mo tor
in Ber ke ley. Ik heb het pro bleem uit ge legd dat door je voor tij di ge ver -
trek de on der steu ning van de Ba sel Kring ge brek kig is ge ble ven. En
dat er nu een hi aat aan het licht is ge ko men die jij, wij, niet kun nen in -
vul len zon der nieuw licht op de zaak. Hij heeft het pro bleem aan an -
de ren ge maild en nu ko men er ver schil len de le den van de kring
speciaal voor jou naar die bijeenkomst.’

‘Werkelijk?’
‘Het be lang van jouw toe gang tot de hau te fi nan ce werd al eer der

on der kend, van daar de uit no di ging. Toen je werd weg ge roe pen is er
niet ade quaat ge re a geerd. Ik heb be gre pen dat jouw over ma ti ge zelf -
ver trou wen daar de bet aan is. Ze had den niet door hoe com plex het
veld is en dat je het niet overzag.’

‘Hubris,’ mom pel de ik. ‘Ik was daar al tijd zo bang voor en nu ben
ik toch in de val ge lo pen.’

‘Dat komt va ker voor bij men sen die psychisch niet in ba lans zijn.’
Een hete kleur ver spreid de zich van mijn ge zicht tot over mijn

borst.
‘Bipolair,’ mom pel de ik dap per. ‘Manisch de pres sief.’
‘Kom kom, niet zo dra ma tisch. Ie der mens is bi po lair en wordt

heen en weer ge sling erd tus sen angst en over moed. Het is zaak de uit -
slag bin nen de per ken te hou den, liefst zon der psycho far ma ca.’

‘Nou hang jij de pa tri arch uit,’ brak Han nah snib big in. ‘De zelf ver -
ze kerd heid van Die de ric heeft die bank iers net zo goed over tuigd dat
hij het wist. Dat heeft zijn mis sie gered.’

Voor de twee de keer die dag ke ken we el kaar stom ver baasd aan.
Aart be gon te lachen. ‘Waarom zien wij dit niet?’
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‘Het op pak ken van so ci a le ve rant woor de lijk heid zal ver trou wen
her stel len, dunkt me.’

‘Oké, wat nog meer?’
‘Ingaan op de nieu we zij de rou te die Chi na aan legt?’
‘Oh? Wat is dat?’ vroeg Han nah.
‘Een di rec te ver bin ding met een vier baans weg en een dub be le

hoge snel heid goe de ren spoor weg van West-Chi na tot aan Rot ter -
dam.’

‘Leuk de tail,’ zei Aart, ‘maar daar vroeg ik niet om. Wat zou er nog
meer in kun nen wat we zien als kri tiek op het hui di ge pa ra dig ma?’

‘Een an de re kijk op eco no mi sche groei. Alleen ben ik daar nog
niet uit.’ 

‘Ik heb hier een sa men vat ting van een le zing die je in We nen hebt
bij ge woond,’ zei Han nah, zwaai end met een paar vel len pa pier. ‘Zit
daar niets bij?’

‘Jawel, maar ik kan de ver ban den niet hel der krij gen.’
Han nah keek op het pa pier. ‘Nee, dat zou ik zo ook niet we ten,’

mom pel de ze. ‘Maar ik ben so ci o loog, geen eco noom.’
‘Als er één is die op de hoog te zou moe ten zijn ben jij het wel,’ zei

Aart op be slis te toon.
‘Daar ga ik de mist in,’ mom pel de ik.
‘Als je het niet weet, ga je het toch op zoe ken?’ kwam Hannah’s

krib bi ge re ac tie. ‘Alles is te vin den.’ Ze stond op en liep de ka mer uit.
‘Zijn wij nou stom be zig Die de ric? Dat is de der de keer in een uur

dat ze ons op ons num mer zet. Ge heel te recht ove ri gens. Wat doen we 
ver keerd?’

‘We denk en dat we het we ten en als we het niet we ten denk en we
dat we niet goed denk en en blij ven maar denk en. Ik ga Hannah’s ad -
vies op vol gen en aan het stu de ren.’

‘Hoe verd er met je ar ti kel?’
‘Nogmaals: Hannah’ ad vies vol gen. Uit de doe ken doen wat we

nog niet we ten en waar we op aan het stu de ren zijn.’
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VROU WEN BIJ EEN 

Na het eten kon dig de Aart aan dat zijn echt vriend Alexan der uit
Ca li for nië in Amster dam zou aank omen en dat ze een paar da gen
ging en toeren.

‘Overigens, ik ga niet mee naar die bij eenk omst van de Ba sel
Kring. Ik heb an de re ver plich ting en. Intro du cees zijn er niet toe ge -
staan, dus Han nah kan ook niet mee.’

Ze scheen er niet mee te zit ten.
Han nah en ik maak ten na zijn ver trek een avond wan de ling over

het strand en ble ven tot laat aan het werk, te gen over el kaar aan de eet -
ta fel.

Ik lag in bed te le zen toen er zacht jes werd ge klopt en de deur
openg ing. ‘Ik kan niet sla pen,’ zei Han nah ver le gen. ‘Kunnen we even
pra ten?’

‘Ja, goed. Even wat aan trek ken. Zul len we op de wa ran da gaan zit -
ten?’

Ik schik te een flee ce om haar heen en schonk twee gla zen wijn in. 
‘Iets te knab be len?’ Ik had van al les ing esla gen.
Na een kor te stil te be gon ze: ‘Ik wil je nog be dank en dat je me hebt

uit ge no digd als co-au teur, Die de ric. Het is een ge heel nieu we er va -
ring voor me om sa men een opi ni ërend boek te schrij ven. Ik merk dat 
ik het geweldig vind.’

‘Je schrijft bui teng ewoon vlot en nauw keu rig.’
‘Dank je. Denk je dat er meer ge le gen he den ko men? Ik be doel...’
‘In ie der ge val gaan we nog een twee de deel schrij ven. Fei te lijk

heb ben we er al ma te ri aal voor.’
‘Dat weet ik, maar dat is niet wat ik be doel.’
‘Wil je va ker jour na lis tiek schrij ven?’
‘Ja,’ zucht te ze. ‘Hoe moet ik dat aan pak ken?’
Ken ne lijk was ze ge wend om al tijd voor zich zelf een weg te moe -

ten ba nen.
‘Waarschijnlijk krijg je van zelf uit no di ging en als ons boek uit is,

Han nah. Je hoeft dan al leen maar ja of nee te zeg gen.’
Ze stak haar arm met het lege glas uit en ik vul de het.
‘Wil je me daar een beet je bij hel pen?’ klonk het schuch ter. ‘Ik ben

zo bang het te ver knal len.’
‘Heb je dan wel eens iets ver knald?’
Ze schud de haar hoofd. ‘Dat kon ik me niet per mit te ren.’
‘Ik wil je met alle ple zier hel pen, Han nah.’
‘Dank je,’ zucht te ze. ‘Dat stelt me ge rust.’
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Het klonk mooi, maar werd ik hier niet er gens in ge lokt, waar ik
mis schien niet wil de gaan. Maar ge beur de dat niet steeds met de
vrou wen in mijn le ven, liet ik me niet ge brui ken? Mijn moe der was er
ook goed in, mij ge brui ke, vaak als schild te gen over mijn va der, die
nog al do mi nat was. Daar was het be gon nen, en ik zat er nog steeds
mee.

Er knerp ten ban den op het schel pen pad. Ik liep om het huis heen,
een taxi. Ik ging ren nen toen ik twee blo te be nen uit het ach ter por tier
zag ko men. Ali ce! Aan de an de re kant stap te Syl via uit. Ze liep om de
taxi heen en kwam er bij in de om hel zing. Wat was ik blij om hen weer 
te zien, te voe len, te kus sen. Ze bruis ten van le vens lust en maak ten
zich, druk kweb be lend, los uit de om hel zing, pak ten kof fers, tas sen
met mer kna men erop, do zen en een bos bloe men aan die de chauf -
feur uit de kof fer bak til de. Ik bracht ge dien stig alle ba ga ge naar bin -
nen. De vrou wen ston den op het ter ras op ge won den te pra ten met
Han nah.. Sylvia zag me kijken en kwam naar me toe.

‘Tijd voor thee´ zei ze. Dat ging Han nah re ge len, we had den wat
leu ke ver sna pe ring en klaar staan.

‘Scones! How Bri tish!’ riep Ali ce ver rukt uit. ‘Shall I be mot her?’
Ze schonk ons al le maal een kop thee in, de ther mo skan met kof fie
ne ge rend. ‘Sugar? Milk? Ser ve your self, please.’

We dronk en thee en aten een sco ne, zo als het hoort. 
‘Lieve Die de ric,’ ver brak Ali ce de stil te. ‘Sylvia en ik heb ben ge no -

ten van jouw stad. We heb ben ge win dows hopt, ges hopt en zijn zelfs
in het Rijk smu seum ge weest. Ik ben nog steeds in cog ni to en Syl via
denkt dat ze mijn spoor bijster zijn.’

Han nah wil de we ten, hoe het al le maal be gon nen was, waar om ik
naar Ba sel was ge gaan en hoe ik met de Ba sel Kring in con tact ge ko -
men was. Niet dast ik dat zelf he le maal be greep, maar ik veer tel de wat
er ge beurd was.  ‘Ik heb een cij fer reeks ing evuld op een web si te,’ volg -
de ik mijn ei gen ge dach ten. ‘Toen kreeg ik een uit no di ging. He laas
moest ik voor tij dig te rug. Ik had graag met an de ren over het doel van
de kring en zo gesproken.’

‘Dat kon toen niet,’ re a geer de Syl via. ‘Je ver keer de in groot ge vaar
en je moest zo veel mo ge lijk onk un dig blij ven om on ver dacht te blij -
ven. We heb ben op af stand je in tu ïtie ge voed en ik was dicht bij je om
je fy siek en as traal te beschermen.’

‘En ik wist van al les niks,’ zei Ali ce mon ter. ‘Ik heb je op mijn ma -
nier be schermd en in con tact ge bracht met de juis te men sen.’
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‘Daar ben ik me be wust van ge weest, Ali ce, van af het mo ment dat
we voor het eerst ken nis maak ten.’ Ik grin nik te. ‘Weet je nog het ope -
nings di ner? Ik zag alle ke rels denk en: wat heeft die jour na list met
miss LaFayette?’

Ali ce lach te vro lijk. ‘Ik had je zelf uit ge zocht, weet je nog? Je zat al
maan den in mijn denk raam. Dan is het toch lo gisch dat ik me veel
met mijn pro tegé be moei?’

‘Dat wis ten zij niet.’
Ali ce moest nu echt scha te ren. ‘Dat was het leuk ste. Ik deed het

bij na in mijn broek van de span nen de pret. Het was als het uit ko men
van een droom, ik zag ge beu ren wat ik had gepland.’

‘Je maak te daar mee wel dui de lijk dat Die de ric je pro tegé was,’
merk te Syl via droog op.

‘Het heeft be slist ge hol pen,’ be peins de ik. ‘Daardoor kwam hun bij 
voor baat vast staan de af keer van in meng ing door bui ten staan ders op
los se schroe ven te staan. Ze ging en echt naar me lui ste ren. Zo van: als
de rijk ste vrouw ter we reld iets in hem ziet, zal hij ook wel iets zijn.’

‘Ik ben blij dat je het ziet,’ zei Ali ce, weer kalm. 
‘Zou je kun nen zeg gen dat zijn mis sie an ders mis lukt zou zijn?’

vroeg Syl via.
Ik ant woord de voor Ali ce had kun nen re a ge ren. ‘Daar ben ik van

over tuigd. Alles over zien de, zou ik in mijn een tje geen enk ele kans
ge had heb ben om zo ver te ko men als ik ben ge ko men. De paar men -
sen die ge re ser veerd wel wil lend te gen over mijn op dracht ston den
had den zich an ders niet kenbaar gemaakt, denk ik.’

‘Misschien, mis schien niet,’ zei Syl via cryp tisch.
‘Wat be doel je?’
‘Je mis sie was on derd eel van een veel gro ter... ver band zal ik maar

zeg gen. Het the a ter, zeg gen de mi li tai ren, waar ze strijd to neel mee
be doe len. Spel, zeg gen weer an de ren die het als een schaak spel zien.
Kracht me ting is een neu tra le re term. Die de ric was daar maar een
deel van, in ze ke re zin ook een pion, en pi on nen kunnen geofferd
worden.’

‘Je wilt zeg gen dat er veel meer in vloe den ac tief wa ren, die ik niet
al le maal on der ken de?’ 

‘Wat be doelt Die de ric?’ vroeg Han nah aan Syl via.
Die lach te vro lijk ‘Ja, daar ben ik ook be nieuwd naar, wat had Die -

de ric er van be gre pen.’ 
‘Oké, moet ik het zeg gen? Ik wil juist lie ver dat jij het deed.’
‘Beter dat jij je deel ver telt. Ik vul wel aan als dat no dig is.’
‘Oké, mis schien zag ik maar een deel van wat er echt speel de. Ik

kwam daar met een be perkt per spec tief, ar ti ke len schrij ven. Ons
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boek is daar nu een uit brei ding van en vormt fei te lijk een com pi la tie
van het geen wij, de au teurs, en ik als de man ter plaat se kon den waar -
ne men. We ba se ren ons verd er op de ui ting en van der den, in woord
en ge schrift, en op me ting en van eco no mi sche pa ra me ters, traf fic,
trends, ge ge vens. Wij leg gen ver ban den, waar bij we hy po the sen en
the o rie ën toe pas sen. Er komt een flinke do sis in tu ïtie en niet we ten -
schap pe lij ke dui ding en bij, dat kun nen we doen om dat het geen
wetenschappelijke, maar een journalistieke pu bli catie is.’

‘Zover was ik al,’ re a geer de Han nah droog jes.
‘Er zijn ech ter ook fac to ren die we niet kun nen be schrij ven. Mo -

tie ven van de ac to ren, waar we al leen maar naar kun nen gis sen. Ge -
hei me af spra ken. Inter ne strub be ling en. En nu komt het: Er speel den
be paal de pa ra nor ma le in vloe den een rol. Die voel de ik wel aan, maar
be grij pen of we ten deed ik het niet. Daar kun nen we dus he le maal
niet over schrij ven, maar het speelde wel mee.’

Han nah keek van mij naar Syl via en Ali ce om te be grij pen waar ik
het over had.

Syl via vond het blijk baar een goed mo ment voor een in ter rup tie.
‘Hannah, we heb ben het daar net over be paal de ga ven ge had die te
ma ken heb ben met een scher pe, ac tie ve in tu ïtie, voor ge voe lens en
een ex treem hel der in zicht op ba sis van wei nig of geen con cre te ge ge -
vens. Dat zou je het be gin punt van pa ra nor ma le ga ven kun nen be -
schou wen. We spre ken van pa ra nor maal als het om ga ven gaat die
maar wei nig men sen heb ben en waar voor wes ters-mecha nis tisch- re -
duc ti o nis ti sche denk ers elke mo ge lij ke ver kla ring ver wer pen en
daar mee ontkennen dat de fenomenen werkelijk bestaan.’

‘Zo ie mand als ik?’
‘Welnee, lie ve meid.’ Ali ce lach te. ‘Jij ver werpt niets zo maar. Jij

hebt ga ven die je ge bruikt en die je nor maal vindt, als je je er al be wust 
van bent.’

Han nah keek op ge lucht. ‘Dank je. En nu graag uit leg gen wat dan
pa ra nor maal is.’ 

‘Verschijnselen als clair voy an ce, te le pa thie, te le ki ne se, ESP. Men -
ta le be ïnvloeding.’

‘Oh. Dat is al les?’
Syl via glim lach te. ‘Ik ben blij met je nuch te re re ac tie. Waar het in

dit ge sprek om draait is men ta le be ïnvloeding, in fei te een be paal de
vorm van telepathie.’

‘Oh?’
‘Kijk, men sen ne men be slui ten op grond van hun ge voel, met na -

me het ge voel in hun buik. Man nen nog veel meer dan vrou wen, die
be ter kun nen na denk en. Een ge voel is te be ïnvloeden, op af stand
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zelfs. Bij in di vi du en is dat erg las tig, bij groe pen men sen met de zelf de
psychi sche sig na tuur, zo als men sen die met geld wer ken, is dat col lec -
tie ve ge voel min der stui te rend dan dat van een in di vi du. Er kun nen
dan die pe re la gen van het ge voel be na derd worden, he lemaal tot aan
het geweten toe.’

‘Je be doelt, die per dan de buik? Het hart, bij voor beeld?’
‘Inderdaad. Het hart is bij fi nan ci ële men sen ech ter al zo strak ing -

ekap seld, dat we al blij zijn als we het “ge zon de ver stand” kun nen be -
rei ken, het geen een func tie is van het lichaam en niet al leen van de
geest.’

Han nah knik te. Ook Ali ce zag er uit of ze dit nu voor het eerst
hoor de.

‘Zit dat “ge we ten” niet in het mor fo ge ne ti sche veld?’ mij mer de ik.
‘Het is een col lec tief “we ten” van wat goed en niet goed is, toch?’

Syl via glim lach te. ‘Inderdaad, zo als het mees te “we ten” in fei te een 
veld is, waar elk in di vi du op in kan log gen, al naar ge lang diens aan -
leg, trai ning en wens.’

‘Wat is dan de rol van ons brein?’ wil de Han nah we ten. ‘En waar zit 
dan de wil?’

‘Je be doelt het Akas ha veld?’ Ik ne geer de Hannah’s vraag even.
‘Dat is wel mijn over tui ging. Ons brein, Han nah, zou je kun nen

zien als een in ter fa ce, een werk sta ti on om in te kun nen log gen op het
Akas ha veld, al thans op die fre quen tie ge bie den waar je op dat mo -
ment toe gang toe hebt. In die zin zijn onze her se nen een soort tu ner,
een ont vangst toe stel dat we kun nen af stem men. Het lichaam heeft
ove ri gens een eigen interface.’

‘En de wil?’ Han nah hield aan.
‘Ik zie dat als een unie ke gave, die vol gens mij zijn oor sprong vindt

in de ziel, die het bij de in car na tie “in brengt” als het ware, in de per -
soon lijk heid die de ziel met het lichaam, op dat mo ment nog een zy -
go te, cre ëert tij dens de zwang er schap en daarna.’

‘Zou je kun nen zeg gen,’ vroeg Han nah aar ze lend, ‘dat die pa ra nor -
ma le ding en via dat Akas ha veld lopen?’

‘Ik denk het wel, Han nah.’
‘Maar dan moe ten de zen der, zeg maar, en de ont vang er wel op de -

zelf de fre quen ties zijn ing elogd, dunkt me.’
‘Precies! Dat ge beur de tij dens het cong res. Veel be zoe kers log den

in, om dat dat hun ken nis ver groot te. Ook al wa ren ze het to taal niet
eens met de voor stel len.’

‘Die groep van jou wist dat en kon zo in vloed uit oe fe nen?’
‘Dat is in der daad de kun de die ge oe fen de pa ra nor ma le be gaaf den

hebben.’
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‘Niks mys tieks, het is ge woon re so nan tie, fy si ca,’ zei Han nah.
‘Lieve kind, ik ben on der de in druk van je be grip!’ zei Ali ce met

een zucht. ‘Dankzij jou be gin ik er ook iets van te be grij pen.’
Mij over viel een plot se ling in zicht. Het leek wel of ik de drie vrou -

wen in dit thee krans je even kon zien als vi bre ren de licht com po si ties,
wer ve lend als de rook bo ven een gloei end vuur. Pul se rend in rit men
die steeds meer sa men vie len. Met een groei end ont zag be sef te ik hoe
groots, hoe kos misch deze vrou wen wa ren, waar van ik de hub was.
Wat een be grips ver mo gen was hier sa meng ebald! Deze drie mu zen
zouden de wereld kunnen regeren.

‘Ik ga eten ma ken. Wil len jul lie wat drink en?’
Ik voor zag hen van wijn en knab bels en trok me te rug in het keu -

ken tje. Het was echt no dig om even tot me zelf ko men, ko ken was
daar een goe de me di ta tie voor. Het werd iets sim pels, een la sag na, en
ter wijl die in de oven gaar de ont stond er on der mijn han den een
kunstige salade.

Het werd koe ler. Tijd voor een vuur in de haard en om de ta fel te
gaan dek ken. Het huis hou de lij ke werk ter ont haal van ge ëerde gas ten
stem de me knus.

Ik riep hen bin nen toen al les op ta fel stond en werd bij na dui ze lig
van ver ering toen de drie gra ti ën al pra tend bin nenk wa men en met
ver heug de blik ken rond de ta fel plaats na men. De kaars vlam me tjes
weer spie gel den in hun lachende ogen.

Onder het eten lui ste rend naar hun ge sprek ken en de anek do tes
die over de ta fel vlo gen, leer de ik hen die avond pas echt een beet je
kennen.

MacUigh was min der te vre den. Die on vre de deel de ik met hem.
Er was com men taar ge noeg op het laat ste ar ti kel ge le verd, het mees te
ne ga tief. Er was he laas niets bij wat me verd er kon hel pen met het
paradigma.

‘We kun nen het niet zo maar uit la ten gaan als een nacht kaars,’
bries te hij. 

‘Kan Die de ric mis schien wat voor pu bli ca ties plaat sen uit zijn
boek?’ stel de Mar jo lein voor. ‘Om de le zers warm te houden?’

‘Waarom be denk ik dat niet zelf?’ grom de Pe ter.
‘Omdat je kwaad bent en om dat je ge zichts ver lies vreest.’
Oeps, ze nam geen blad voor de mond!
‘Je gaat over mor gen naar die bij eenk omst in Zwit ser land, niet?

Met Syl via, neem ik aan?’ Het was won der lijk hoe snel Pe ter kal meer -
de als een pro bleem was opgelost.

‘Ja, Aart kan niet en Han nah is niet uit ge no digd.’
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‘Houd de kos ten een beet je in de hand, als je blieft.’
‘Sylvia heeft een ho tel le tje bui ten ge boekt. Daar lig gen de prij zen

op een der de van die in Da vos, ik neem aan dat de bij eenk omst weer
daar is. We kun nen zelfs met de trein heen en weer, een huur au to is
niet nodig.’

‘Goed van haar.’

Het voor schot van de uit geef ster was ont vang en, zo dat we be slo -
ten de meer kos ten voor een vlieg reis zelf te be ta len. We had den geen
van bei den zin in een lange trein reis. Han nah trok bij Ali ce in zo dat
Aart en zijn echt vriend mijn zo mer huis alleen hadden.

Het was goed om weer met Syl via op het ro ver spad te zijn. Deze
keer hoef den we niets un der co ver te doen. We vlo gen naar Zürich en
trein den via Da vos naar ons ho tel le tje, dat vijf mi nu ten de berg op
van af het sta ti on ne tje lag.

Na een vroeg, be schei den di ner wan del den we wat in de om ge ving 
rond tot het bed tijd was. Ik maak te me zor gen: zou het met Syl via wel
zo spon taan zijn als voorheen? 

Syl via voel de het blijk baar aan. ‘Ik weet het niet, Die de ric!’ ver -
zucht te ze bij een glas wijn op het bal kon. ‘Er is zo veel ge beurd. ’

‘Ik ben ook niet meer de zelf de. Ik voel me eer der een bang ko nijn
dat niet uit de hoed durft te ko men.’

Ze giechel de. ‘Dat kun nen we best zo breng en bij de bank en: tata,
zie hier het ko nijn, mas ter Die de ric Blink in per son, at your ser vi ce!’
Ze proest te het uit. Dat was he le maal niet leuk. Maar dan moest ik
maar niet zul ke bij de han te ver ge lij king en maken. .

In bed bleek al les an ders. Ze voel de haar fijn waar bij mij de schoen 
wrong en nam me koes te rend in haar ar men. 

‘Ik voel me zo’n lul,’ fluis ter de ik te gen haar borst. ‘Iedereen doet
zijn ui ter ste best voor mij en ik kan niet le ve ren wat ie der een van me
ver wacht.’

‘Het is ge woon veel moei lij ker dan ie der een aan vank elijk dacht,
Die de ric. Dank zij jouw ac ties we ten we dat nu. Had je echt het idee
dat je wel met een nieuw pa ra dig ma zou kun nen ko men? In je eentje?’

‘Ja, dat dacht ik.’
‘Megalomaan.’
‘Manisch, noem de Aart het.’
‘Komt op het zelf de neer. Je hebt dan niet in beeld hoe veel men sen

be zig zijn met jouw sup port. Net als de spits in een voet bal elf tal, die
de an de re tien spe lers no dig heeft om te kun nen scoren.’

‘Nu weer,’ mom pel de ik . ‘Al die men sen van de kring ko men...’
‘Om jou sup port te ge ven die heb je no dig om je punt te ma ken.’
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‘Oh du vel!’ grom de ze. Een hand van mij en een hand van haar
zoch ten... Onze licha men de den wat ze zelf wil den en alle mui ze nis -
sen los ten op in een zach te en te de re ve re ni ging. Haar lijf gaf niet al -
leen ge not en troost, ook kracht. Vrou wen po wer. Ik was haar man en
ik ging de strijd in, op ge la den met mijn ei gen en met haar kracht.

De vol gen de mor gen wek te ze me met een uit ge breid ont bijt op
een trol ley. Er was een vage her in ne ring dat ze uit bed was ge gaan,
maar dit was een ver ras sing. Het was nog vroeg. Op mijn vra gen de
blik lach te ze in haar vuist je. ‘Als ka mer meis je is het in zo’n fa mi lie ho -
tel le tje niet moei lijk om zelf wat in de keu ken te mogen rom melen.’

Ik draal de nog wat toen we al les op had den, in de vage hoop dat we 
weer in bed zou den be lan den. Ze had an de re plan nen.

Het was nog geen ne gen uur toen we de zon za gen op ko men bo -
ven een berg rug in het oos ten, zo hoog wa ren we al ge klom men. De
kris tal hel de re lucht, de on be zoe del de zon ne schijn en het ko men de
avon tuur maak ten dat ik wel van berg tot berg had wil len kun nen
spring en, als Pe ter Pan. Op een be schut plek je in de zon aten we een
vroe ge lunch, die Syl via uit haar rug zak je te voorschijn toverde.

Met een hand hield ze me te gen toen ik wil de op staan.
‘Hoe nu verd er, Die de ric?’ vroeg ze ernstig. ‘Je hebt nu twee vrou -

wen het hof ge maakt. Hoe ben je van plan daar mee om te gaan?’
Daar over wa ren al heel wat nach ten al ler lei ge dach ten door mij

heen ge gaan.
De wan de ling en de ernst van Syl via had den vre de in me ge bracht.

Niet al leen over de op dracht, voor na me lijk ook vre de met me zelf.
‘Syl, als ik ge dwong en zou zijn om te kie zen zou ik voor jou kie zen. 

Ho pe lijk komt het niet zo ver. De band met Ali ce is sterk en heel we -
zen lijk, dat is niet iets dat een mens zo maar over boord kan gooi en. De 
band zou ook zon der seks kun nen blij ven bestaan.’

‘Ik hoor dat je dit echt meent, dat het een in zicht is. ’
Mijn ogen, tot spleet jes toe ge kne pen, dwaal den een tijd je over het

dal.
‘Dit zijn noodscenario’s. Die heb ik met mijn ver stand uit ge dacht.

Mijn ge voel zegt heel wat an ders.’
‘Ik zou graag ho ren wat je ge voe lens je ver tel len,’ vroeg Syl via toen

de stil te wat lang be gon te duren.
‘Een be lang rij ke aan wij zing hoe... hoe er mee om te gaan, is de on -

mid del lij ke band die tus sen jul lie twee is ont staan. Zo als jij en Ali ce
el kaar heb ben ge von den heeft mij dui de lijk ge maakt dat jul lie... hoe
moet ik het zeg gen... ziels ver wan ten zijn op een heel dicht, clo se ni -
veau. Zo clo se, dat mijn aan we zig heid daar niet meer een voorwaarde
voor is.’
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Ze sloeg haar ar men om me heen en kus te me. Er blonk en tra nen
in haar ogen. ‘Wat een zelf in zicht,’ zucht te ze. ‘Zo diep had ik dat niet
van je ver wacht.’

‘Ik ben de af ge lo pen twee we ken van mijn voet stuk ge val len, Syl -
via. Dat heeft me aan het na denk en over mij zelf gezet.’

‘Was het moei lijk?’
‘Zwaar, Syl via. Er zijn mo men ten ge weest dat ik de zee in had wil -

len lo pen.’
‘Waarom heb je dat niet ge daan?’
‘Voornamelijk door Aart. Hij heeft me om de oren ge sla gen met

mijn fei len en hij heeft mij ge koes terd als zijn kind. Maar ook door
Han nah, die me fel heeft verd edigd te gen Aart als die heel ge meen
was. Door mijn lief de voor jou, waar ik als een kind op re ken de. Door
het pure feit dat een vrouw als Ali ce lief de voor me is gaan op vat ten,
iets wat ze uit haar heb ben pro be ren te slaan. Te be lang rijk om te la ten 
zit ten. Pe ter en Ma de lei ne, al le maal dier ba ren die mij een nestgevoel
geven.’

Ze keek me met glan zen de ogen aan. Een vage glim lach was mijn
ant woord. Mijn on ze ker heid was ge ëvolueerd tot een soort on voor -
waar de lij ke over ga ve. Wat de toe komst ook zou breng en, ik was re de -
lijk in het rei ne met me zelf en durf de elke uit komst te ge moet te tre -
den. Hoop te ik. Er wa ren hef ti ge lief des in me die niet ge paard ging en 
met heb be rig heid. Goed be schouwd zat ik vol met lief des: voor mijn
zoons, voor mijn ex. Zelfs kon ik een af stan de lij ke lief de voe len voor
mijn moe der, die nog leef de maar waar ik nau we lijks con tact mee
had. Ik was haar eni ge kind, ze ge bruik te me op al ler lei ma nie ren. Van 
mijn va der had ik erg wei nig ge merkt, tot hij plot se ling dood was, ik
zat toen op de uni ver si teit en het deed me neit veel. Maar leek ik toch
niet op hem, mijns zoons za gen wel waar ik te kort schoot. Ik was te af -
stan de lijk, te wei nig in het nu, mis schien ook wel bang voor veel
contact, ik wilde m’n onzekerheid verbergen.

‘Kom, la ten we te rug lo pen. De ope ning is om vijf uur en ik wil nog
wat na slaan.’

279



DA VOS, DE BA SEL KRING II

De zaal waar het sym po si um plaats vond bleek oor spronk elijk ge -
bouwd te zijn als ka pel. Bin nen wa ren een paar men sen be zig in een
vier kant ge schik te ta fel tjes te ver plaat sen zo dat er een ovaal ont stond. 
Nog al groot, er kon den ze ker der tig men sen om heen zit ten. In een
hoek wa ren twee be daag de he ren in de weer met een ou der wet se kof -
fie-in stal la tie en ketels heet water.

Oblin sky kwam kort na ons bin nen, in ge zel schap van de frêle
oude dame die de vo ri ge keer zo’n gruw zaam be toog had ge hou den.
Ik her ken de haar op eens: ze was een be ken de, zeer om stre den Ame -
ri kaan se schrijf ster. Haar boe ken de den het be ter bui ten de States dan 
erbinnen.

Een oude heer kwam op ons toe en stel de zich voor. ‘U bent uit ge -
no digd om de ko men de da gen na der ken nis te ma ken. Een ver volg
op uw on tij dig af ge bro ken be zoek aan de kring. We gens de be perk te
tijd be gin nen we di rect om vijf uur en la ten wat pizza’s ko men als di -
ner. Kunt u zich daarin vinden?’

‘De uit no di ging of de pizza’s?’
‘U mag uw fa vo rie te piz za be stel len, kan ik u ver ze ke ren.’
‘Dan ben ik ak koord. Ook oké voor jou, Syl via?’
Ze grijns de als ant woord.
De zaal liep nu snel vol. Ik her ken de nog een paar men sen. We

ston den naast de ing ang, niet ze ker waar we zou den kun nen gaan zit -
ten, en wer den door de nieuw ko mers als oude be ken den be groet.
Enke len kus ten Syl via har te lijk en ga ven mij een hand met een war me 
blik.

In het mid den werd ge dis cus sieerd over de ta fel schik king. Ze ble -
ven schui ven, tot er een heu se lem nis caat ont stond, twee cir kels, het
mid den bleef leeg. Oblin sky stond er bij en gaf aan wij zing en, Ie mand
kwam met een doos vol hand ge schre ven naam bord jes, die zorg vul -
dig wer den ge rang schikt rond de lem nis caat. Meer men sen be moei -
den zich er mee, naambordjes werden verwisseld.

Oblin sky kwam met een lach op zijn ge zicht naar ons toe. ‘Ja ja, bij
ons luis tert het erg nauw wie naast wie zit en te gen over wie. Wij ma -
ken ge bruik van de per soon lij ke ener gie ën van de aan we zi gen om
een net werk te vor men dat sterk com mu ni ca tief naar bin nen werkt
en naar bui ten toe een soort bar rière vormt. Niks spooky, ge woon na -
tuur kun de. Het ver schil met de gang ba re na tuur kun di gen is dat wij
geen in stru men ten no dig heb ben om die ener gie ën te zien, te duiden
en te weven.’
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Er viel me iets in. ‘Ik her ken het. Ik heb op de ba sis school een
mees ter ge had die dit ook deed. Voor na me lijk om pest kop pen te
schei den en een club je mei den rond een queen bee. Het werk te, het
werd een leuke klas.’

‘Precies, zo een vou dig is het. Mag ik jul lie naar jul lie plaats lei den?
Er was wat dis cus sie of we jul lie te gen over el kaar moes ten plaat sen,
om dat dat een ster ke as zou vor men. We heb ben ech ter een an de re
con stel la tie gekozen.’

Het leek wel een ing estu deer de dans. Alle aan we zi gen lie pen naar
de ta fels toe en ging en vrij wel te ge lijk zit ten. Een vrouw be gon te
ohmen, an de ren naast haar stem den zich af. Attu ne ment. Ik pak te de
grond toon op van de ge ne naast me en toen er geen in ter fe ren tie meer 
was viel de ge ne aan mijn an de re kant in. Het was een mach tig ge luid
toen de kring rond was. Alsof de aar de en de he mel mee zoem den. Tot
mijn ver ras sing be gon nen zich bo ven to nen af te schei den, die een ei -
gen me lo die zong en. Ik had ooit een con cert van Si be ri sche bo ven -
toon zang ers bij ge woond en dit leek er een beet je op. In die zin dat
mijn geest toen in een soort ho ge re be wust zijns toe stand kwam en dat 
het nu weer ge beur de. Het ging van zelf om, met an de ren, de bo ven -
toon zang ers on der ons te on der steu nen met ons ge zoem, dat gaan de -
weg van toon ve ran der de, van majeur in mineur. Een gevoel van
droefenis bekroop me toen het geluid weg  stierf.

De oude dame stond op en heet te ie der een wel kom. ‘Terwille van
onze gas ten wil len we deze ex tra ing el as te avond bes te den aan het ex -
pli ciet on der woor den breng en van het geen ons be zig houdt,’ leid de
ze de ver ga de ring in. Ze ge bruik te geen woord te veel. Dat hoef de ook
niet, door onze af stem ming op el kaar was een half woord vol doen de.
Let ter lijk. ‘Wij zijn met deze werk groep al van af 2008 be zig de greep
van bank en en be leg gers op het wel zijn van de mens heid los te wrik -
ken. Niet door te gen wer king, maar door een ve ran de ring van bin -
nen uit de geld sec tor te be werk stel li gen.’ Ze wend de zich di rect tot
mij. Er ging een dwingende aandacht van de vrouw uit.

‘Mijnheer Blink, u bent in de bij zon de re po si tie dat u zo wel toe -
gang had tot de Ba sel Kring als tot het cong res van bank iers en be leg -
gers. Het laat ste op ver zoek van de or ga ni sa tor, de Cen tra le Bank van
Frank rijk. De uit no di ging is in die kring en voor be reid door ge lijk ge -
stem den, we heb ben ook daar onze con tac ten.’ Ze keek de aan we zi -
gen in dring end aan. ‘Mijnheer Blink is van veel niet op de hoog te. Ik
vraag uw ge duld als we het gaan hebben over zaken die u allang weet.’

Oblin sky stond op. ‘Het was be lang rijk dat Die de ric niet op de
hoog te was van onze ac ti vi tei ten, op dat hij on ver dacht en on voor be -
reid zou over ko men bij de geld mag na ten. Ik hoef u niet te ver tel len
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dat daar haai en bij zijn met een scher pe neus voor in meng ing door
ons. Om hem te be scher men is miss Syl via in zijn ho tel gaan wer ken
en is nu zijn se cre ta ris. We heb ben hem uit ge no digd op onze jaar lijk -
se kring bij eenk omst in Da vos, waar hij he laas voor tij dig moest ver -
trek ken van we ge een plot se linge ac tie van uit het cong res. Ge du ren de 
dat cong res is hij be schermd door een medestander, wiens naam ik
niet kan onthullen.’

Ali ce! schoot door me heen. Me teen demp te ik mijn men ta le uit -
roep, maar te laat. Er werd ge lachen. 

‘Ik hoor dat Die de ric dat ook verd er zelf heeft op ge pakt,’ merk te
Oblin sky goed moe dig op. ‘Diederic, we zijn ons be wust van de ge -
voe lens van lief de die er spe len. We heb ben daar in onze ver ge lij king -
en geen re ke ning mee ge hou den, mee kun nen hou den, maar ze zijn
duvels effectief.’

‘Laten we verd er gaan,’ merk te ie mand op. ‘Inhoudelijk, graag.’
‘Misschien wil je zelf mijn heer Blink bij pra ten?’
‘Graag. Mijn heer Blink, ik ver te gen woor dig een werk groep die

zich zelf de op dracht heeft ge ge ven om het nor men stel sel dat we wel
na tu ral law noe men toe pas baar te ma ken om de greep van de fi nan ci -
ële eli te op de mens heid te ver bre ken. Dus geen stel sel van af spra ken
en con trac ten, maar uit gaan van de eeu wi ge ethiek die we ook in de
natuur kunnen bespeuren.’

Ik floot zacht jes. ‘Dat is nog al wat. Wat zeg ik, dat be te kent een ti -
ta nen strijd.’

De man glim lach te. ‘Wat is de zwak heid van ti ta nen?’
‘Hm. Hun groot te. Hu bris en ar ro gan tie. Blind heid.’
‘De laat ste drie zijn af ge lei den van uw eer ste ken merk, hun groot -

te. Ik ben be zig met een sys teem ana ly ti sche aan pak. De eer ste ver ge -
lij king en le ve ren al bij zon de re uit kom sten op. Heeft u wel eens ge zien 
hoe een schim mel een beu ken boom kan ombrengen?’

‘Ik be grijp wat u be doelt, maar dat gaat al leen op voor ver zwak te
bo men. Een ge zon de beuk heeft geen last van schim mel,’ re a geer de
Sylvia.

‘Daar heeft u ge lijk in. Onze doel groep be staat ech ter niet uit één
in di vi du...’

‘...maar 8500?’ op per de ik.
‘Dat ge tal wordt re gel ma tig ge noemd. Dat is ech ter niet de lei ding,

dat is...’
‘...het uit voe ren de eche lon daar on der?’ vul de ik aan.
‘Exact. Daar zit vol doen de ver zwakt hout tus sen om het bos als ge -

heel te in fec te ren.’ Hij grin nik te. ‘De na tuur geeft ons alle voor beel -
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den, mijn heer Blink, niet al leen wat na tuur lijk recht is, ook hoe we
dat kun nen implementeren.’

‘Werkt u met paradigma’s?’
‘Daar tref fen we el kaar weer, mijn heer Blink. Er gaan voor een

groot aan tal dis ci pli nes en maat schap pe lijk-eco no mi sche ac ti vi tei -
ten voor stel len rond voor een nor men stel sel van wel ge val lig en on -
wel ge val li ge ge drag. U bent zelf be trok ken bij fi nan ci ële ac ti vi tei ten.
Zo zijn er nog tal lo ze vel den te be noe men: wa pen han del, bio- in dus -
trie, ener gie, oce a nen, afval, kernenergie, ruimtevaart... noem maar
op.’

Het dui zel de me. ‘Zoveel te doen!’
‘Ons tal neemt toe, mijn heer Blink. Ons we ten schap pe lijk en cre a -

tief ge hal te even eens. Op sym po sia als dit wer ken we er aan. We heb -
ben be vei lig de in ter net ver bin ding en via de in sti tu ten waar we wer -
ken. De groot ste voor uit gang boe ken we via per soon lij ke con tacten.
Zoals hier.’

‘Hoe kan ik hier bij hel pen?’
Op dat mo ment wer den sta pels sto men de piz za do zen bin neng -

ebracht. De zelf de he ren die de kof fie had den ver zorgd deel den ze uit.
Het viel me op hoe ef fi ci ënt dat ging, want elke deel ne mer had een
an de re piz za be steld. Te ge lijk ver sche nen er gla zen en fles sen wijn op
de ta fels. Het leek wel tafeltje dekje, zo snel.

Ge du ren de eni ge tijd was er al leen enig ge smak te ho ren.
‘Ik denk dat de kring mo men teel het best zijn doel kan be rei ken

door jou te hel pen, Die de ric,’ zei Oblin sky en nam een hap.
‘Inderdaad. Jij hebt een unie ke po si tie,’ ging Syl via er op in. ‘Je bent 

in fei te ing ehuurd om de fi nan ci ële top te hel pen hun po si tie te be -
hou den. Al kwam je daar pas gaan de het cong res ach ter. Jij hebt hen
ge spro ken, aang ehoord, hun reacties gepeild.’

‘Te be hou den?’ Dat woord pas te even niet in mijn ge dach te pa -
troon. 

‘Natuurlijk! De top weet dat er een toe ne men de maat schap pe lij ke
weer stand is te gen hun prak tij ken. Dat gaat ten kos te van hun win -
sten, hun be ïnvloeding en toe komst plan nen.’

‘Het tast ze ker het ver trou wen aan.’ 
Oblin sky zat met een bre de glim lach ons dis puut te vol gen.
‘Door zelf met een klei ne pa ra dig ma ver schui ving te ko men, kun -

nen ze voor ko men dat er iets veel ing rij pen ders van bui ten hun sys -
teem ge beurt. Ze pas sen zich aan, ge ven mee, bui gen on der de druk.
Heel ef fec tief. Ze doen het al meer dan duizend jaar.’

‘Plenair graag,’ merk te een an der goed moe dig op. Enke len lach -
ten.
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‘Diederic.’ Oblin sky ging er bij staan. ‘Jij bent de eni ge die waar ne -
ming en heeft kun nen doen. Ei gen lijk tas ten we nog al in het duis ter.
De in for ma tie waar over we be schik ken is niet be trouw baar. Wat zijn
op het cong res fei te lijk de pun ten waar de bank en zich zorgen over
maken?’

‘Laat ik voor op stel len dat bank iers niet snel la ten mer ken dat ze
zich zor gen ma ken.’ 

De aan dacht van de men sen rond de lem nis caat greep als het ware
in el kaar, zo als een di a frag ma zich sluit, ge fo cust op mijn woor den.
Het werd me met een dui de lijk dat deze groep geen toe gang had tot de 
we reld van het gro te geld. Het was ter ra in cog ni ta voor ze. Ter wijl ik
de in druk had dat enk ele men sen die ik op het bank iers-cong res had
ont moet, wel toe gang had den tot de Ba sel Kring. Niet als spi on nen,
maar om er kracht aan te ont le nen om zich zelf – en hun
overtuigingen – staande te houden.

‘Mijn in druk van de ope nings ce re mo nie en van de enk ele ge -
sprek ken daar na, is dat er bij de top van be paal de bank en, met name
de Fran se Cen tra le Bank, de Duit se, bij de BIS – ik wil be na druk ken
dat het om enk ele in di vi du en gaat – dat er een ge voel heerst dat ze ter -
rein aan het ver lie zen zijn. En dat de koers van de bank en op we reld -
schaal dreigt te ont spo ren. Ove ri gens heb ben zich geen re pre sen tan -
ten van gro te be leg gers aan mij ken baar ge maakt, ter wijl ze er wel wa -
ren. Die la ten zich lie ver vertegenwoordigen door hun  eigen bank -
iers.’

‘Ik heb de in druk dat het gro te geld de laat ste twin tig jaar prak tisch 
alle le vens be hoef ten in han den heeft ge kre gen. Neem de usur pa tie
van vroe ge re col lec tie ve be zit ting en op het ge bied van ener gie, trans -
port, ge zond heid, land bouw, en meer, al les is ge pri va ti seerd en ui -
tein de lijk in han den ge ko men van een paar gro te spe lers.’ pos tu leer de 
een ou de re man, die ik herkende van de koffiezetterij.

‘Dat klopt, maar dat pro ces is min of meer vol tooid. Er is geen
prooi meer over. De ren de men ten van hed ge funds zijn na een on -
voor stel ba re piek dra ma tisch ge daald, en daar mee de ren de men ten
van hun fi nan ciers en de bank en. Het zelf de geldt voor on roe rend
goed. Daar is al te veel van, en de groei van de be vol king is af ge no men
zo dat de vraag op ter mijn min der wordt, het geen de op breng sten
drukt. Be hal ve dat zien ze ont wik ke ling en waar ze geen greep op
hebben.’

‘Noemt u er eens een paar?’
‘De glo ba li se ring van de pro duc tie, met steeds la ge re prij zen tot

ge volg, leidt tot steeds klei ne re mar ges. Be drij ven le nen nau we lijks
meer geld. Ze pot ten het op of in ves te ren het in kos ten re duc tie en in -
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no va tie. Dat zet de ren te weer on der druk. Ondanks het open zet ten
van de geld kraan neemt de in fla tie niet toe: er wordt daar voor te wei -
nig ge leend door par ti cu lie ren en be drij ven. En te veel ge spaard, on -
danks de 0% ren te op spaar te goe den. Er is ont zet tend veel ver mo gen,
van par ti cu lie ren en pen si oen fond sen, dat wan ho pig zoekt naar ren -
da be le in ves te ring en, Er wordt al geld uit ge leend met een ne ga tie ve
ef fec tie ve ren te. De enige grote leners zijn momenteel na tionale en
regionale overheden.’

‘Ik krijg er een op ge ruimd ge voel bij. Wel ke be drei ging en zien ze
nog meer?’ 

‘Bitcoin, of meer al ge meen: cryp to cur ren cy. Meer soft wa re tech -
nisch: block chains als Arti fi ci al Trust sys te men die zich vol le dig au to -
noom lij ken te ge dra gen, niet te plaat sen zijn, vir tu eel ei gen dom van
de ge nen die trans ac ties doen en de co des in han den heb ben. Daar -
over straks.’ Ik zag al han den op gaan. ‘Als twee de, maar dat zul len ze
nooit toe ge ven, de op komst van au to no me geld sys te men bui ten hun
Atlan ti sche ter ri to ri um. Met name Rus land en Chi na heb ben hun ei -
gen agenda’s, waar de wes ter se bank en niet tus sen ko men. In Rus land
heeft al leen het IMF nog eni ge in vloed. Als der de zou ik iets wil len
noe men waar ze zich wel open lijk zor gen over ma ken: ge brek aan
ver trou wen in het sys teem. Het ban cai re sys teem func ti o neert,
vreemd ge noeg, lou ter op ver trou wen. Vir tu eel geld is niet ge dekt.
Omdat ze er al le maal be lang in heb ben, is er een soort col lec tief ver -
trou wen. Dat woord is niet he le maal goed. Een ge meen schap pe lij ke
ba sis. Naar el kaar toe en ten aan zien van de hech te bloed ver meng ing
tus sen po li ti ci en bank en is het meer dat de spe lers loyaal zijn aan het
spel vanwege het kunnen vullen van de zak ken, dan dat er werkelijk
vertrouwen is.’

De woor den ble ven als het ware in de ether hang en, lang zaam uit -
waai e rend als noor der licht.

Het was even on rus tig. Bij de ing ang werd ik enk ele per so nen ge -
waar, die daar mis schien al een tijd je had den ge staan, een rol kof fer tje
in de hand. Enke le men sen aan de ta fels kwa men in be we ging. Zwij -
gend wer den stoe len aang edra gen en ope ning en ge maakt waar de
nieuw ko mers plaats kon den ne men. Ik her ken de de voor zit ter van de 
kring, die me had ge meld dat ik in Basel werd terugverwacht.

Toen ie der een weer zat werd de vol gen de vraag ge steld: ‘Kunt u
het con cept “ver trou wen” in het geld ver keer na der pre ci se ren? Het
stuit me eer lijk ge zegd te gen de borst dat u dat woord in dit ver band
gebruikt.’

De vrouw kwam me be kend voor. Po li tiek? Het zou wel dui de lijk
wor den. Haar vraag was een mak ke lij ke, deze keer.
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‘Hoe zijn bank en be gon nen? In fei te als klui zen, be waar plaat sen
waar goud en zil ver la gen op ge sla gen, waar uit geld, dat in het Ne der -
lands en Duits een an der woord voor goud is, uit ge leend kon wor den
voor za ke lij ke trans ac ties, zo als het uit rus ten van een schip en ko pen
van la ding. In de tijd van de Han zes te den wer den wis sels uit ge von -
den om dat er te wei nig ge munt goud – mo ney – in om loop was. Het
heen en weer sle pen van goud en zil ver is al tijd een ris kan te zaak ge -
weest. Wis sels zijn schuld be ken te nis sen tus sen par tij en die el kaar
kun nen ver trou wen. Dat ver trou wen was ge ba seerd op per soon lij ke
con tac ten en een vlek ke lo ze his to rie. Zo gaat het nog steeds. Onder -
pan den zijn al leen no dig als par tij en el kaar niet goed ge noeg ken nen,
zo als de bur ger die bij een willekeurige bank geld komt lenen om
bijvoorbeeld een huis te kopen.’

Ik haal de adem om mijn voet zoe ker af te la ten gaan. ‘Die his to rie
is ech ter niet vlek ke loos.’

‘Mijnheer Blink, daar wil de ik u net op aan spre ken. De re cen te ge -
schie de nis van de laat ste hon derd jaar staat stijf van list en be drog,
om val len de en fail lie te bank en, met een over heid die hen dan ook
nog dekt, ten kos te van de ge wo ne man. ‘Elke keer als het mis gaat,
moet de be las ting be ta ler de verliezen aanvullen.’

‘Met in stem ming van de kie zers.’
‘Allemaal niet goed voor het ver trou wen dat men sen in deze in -

stel ling en had den. En toch lukt het ze elke keer weer om dat ver trou -
wen te rug te winnen.’

‘Hoe komt dat, denkt u?’
De man aar zel de. Ik ging er op in. ‘Het fi nan ci ële weef sel is zo pre -

cair, dat de mees te men sen in zien dat het niet ka pot ge scheurd mag
wor den, ook al wor den her en der zak ken ge spekt die dat niet
verdienen.’

Ie mand an ders brak in. ‘Kijk ook eens naar de schaal. Ver kijk je
niet op de astro no mi sche be dra gen, de bil joe nen of zo als de Ame ri -
ka nen die aan dui den, tril li ons die bij de laat ste cri sis over ta fel vlo gen. 
Van de to ta le geld hoe veel heid – ik heb het dan uit slui tend over dol -
lars, euro’s en daar aan ge kop pel de va lu ta – ging het om min der dan
tien pro cent. In elk pro duc tie sys teem wordt re ke ning ge hou den met
af val, uit val en dief stal ter hoog te van tien tot vijf tien pro cent. Dat
kan een ge zond sys teem opbrengen zonder er wezenlijk onder te
lijden.’ 

De ener gie in de ka pel nam toe. Ik be gon me lu ci de te voe len, als of
er bron nen van ken nis be gon nen te vloei en waar ik maar van hoef de
te drink en. Zelfs mijn zicht werd ver ruimd: de vrouw die be zwaar
had aang ete kend te gen mijn ge bruik van het woord ver trou wen, zat
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nog steeds op een ant woord te wach ten, dat me met een in viel bij het
zien van haar gespannen gezicht.

‘Mevrouw, ik be grijp uw weer stand, maar het con cept “ver trou -
wen” bij geld ver keer en an de re za ke lij ke trans ac ties is nog steeds ge -
ba seerd op per soon lij ke waar de ring tus sen zakenpartners.’

Haar ge zicht licht te op.
‘Dank u, u heeft mijn be perk te ziens wij ze we ten te ver rui men.’
‘U kunt een beurs krach zien als het plot se ling weg val len van ver -

trou wen, waard oor eer de re vrien den tot vij an den worden.’
Ie mand an ders vroeg: ‘Gaat u dat in uw pa ra dig ma voor stel len

ver wer ken? Ik vraag dat om dat onze werk groep be zig is ge drags re -
gels op te stel len voor bank en en bank iers, ver mo gen de par ti cu lie ren, 
pen si oen fond sen en ver mo gen de be drij ven. In onze vi sie komt geen
ver trou wen voor. Het te geng estel de, ei gen lijk. We wil len ze
vastpinnen, met regels en die handhaven.’

‘U be na dert hen als “de vij and”?’
De man kwam dui de lijk be schaamd over. Ook enk ele an de ren le -

ken zich woor de loos te ver ont schuld i gen. 
‘Kunt u daar licht op wer pen, mijn heer Blink?’
‘Het is be grij pe lijk. De ex ces sen in het af ge lo pen de cen ni um vra -

gen om nieu we ge drags re gels en so ci a le ve rant woor de lijk heid. Er
was zo veel vir tu eel geld weg ge sluisd naar ach ter de scher men, dat er
een te kort ont stond, dat met echt geld, be las ting geld, ge dicht is. Toen
ik dat bij een werk groep van geld han de la ren de groot ste bank roof al -
ler tij den noem de, met de banken als rovers, werd er ge grinnikt.’

‘Walgelijk!’ riep ie mand uit.
Het leek wel of een plot se linge bui met vla gen door een bos raas de; 

de aan we zi gen wer den als het ware heen en weer be wo gen als bo men
in de wind, er wa ren as tra le pro tes ten te ho ren als kra kend hout. Ver -
ont waar di ging torn de aan de af stem ming. Ie mand riep – of zei het
zacht jes, maar het klonk als stem ver hef fing: ‘Ik heb een vraag voor u,
mijn heer Blink: hoe kan het be staan dat de hele we reld nog ver trou -
wen heeft in de dol lar? De schuld van de Ver enig de Sta ten is zo gi gan -
tisch... het lijkt me een discrepantie toe.’

‘Olie,’ werd er uit de zaal ge ant woord.
‘Inderdaad, olie. Maar er is een vrij on be ken de re ser ve. De Fed

heeft ruim 8000 ton goud. Dat is thans, vol gens de richt lij nen van de
BIS, maar ge waar deerd op 50% van de han dels waar de. Als de BIS dat
per cen ta ge ho ger stelt, ko men er hon der den mil jar den be schik baar
om schuld pa pie ren te rug te ko pen. Dat we ten de ge nen die de VS
maar geld blijven lenen.’
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De fo cus van het ge sprek gleed naar de kring van aan we zi gen. Het
was mis schien wel stre lend voor mijn ego om alle ant woor den te we -
ten, maar ook nog al een zij dig en vat baar voor ver gis sing en. Mis -
schien was het ver stan dig om mijn mond een tijd je te hou den. Dat
zou me moei lijk val len, hy per als ik was van de ge bun del de energie in
de kapel.

‘Gemeenschappelijk be lang is mijns in ziens van gro te re in vloed,’
kwam een an der. ‘Vergeet niet dat sinds een ge heim ak koord met de
Saoedi’s niet al leen de olie in dol lars wordt af ge re kend – op straf fe van 
uit slui ting – maar dat ook de groot ste ver mo gens, par ti cu lier en bij
be drij ven, in dol lars zijn ge boekt. Zo lang de Ame ri kaan se re ge ring
geld blijft le nen om wa pens te la ten fa bri ce ren en de groot ste ge wa -
pen de macht ter we reld te on der hou den, zal het de ge nen die de dol -
lars op strij ken worst zijn hoe veel schuld de staat heeft. De ren te en af -
los sing en wor den toch be taald? Ook weer met geleend geld. Dubbele
winst voor de geldschieters.’

‘Men zegt wel eens dat de ei ge na ren van de VS op het Ara bi sche
schie rei land en in Chi na wo nen.’

Het ge sprek ging niet de goe de kant op. Dit was een uit wis se ling
van weetjes, een soort pseu do-hi la ri sche be schim ping van ver meen -
de vijanden. 

Ge luk kig wa ren er meer die dat von den. De at mo sfeer ve ran der de
voel baar. Het werd me dui de lijk dat het ge za men lij ke ge zel schap wel -
is waar be schik te over ken nis, maar zicht ont beer de op de ver bor gen
aard van het bank we zen. En, zo leek me, ook van het maat schap pe lijk
be lang van bank en voor het da ge lijk se, huis hou de lij ke geld ver keer,
spa ren en le nen. Blijk baar had den an de ren ook die ge dach te, want de
dis cus sie ging er nu over hoe ex ces sen in de hand ge hou den kon den
worden, zonder het kind met het badwater weg te gooien.

‘Mag ik even?’ Het was het juis te mo ment om een waar ne ming van 
mij te de len. ‘De mees te bank iers zijn fat soen lij ke lie den. Het is meer
een ge voel dan een con clu sie, maar de in druk is bij mij blij ven hang en 
dat ver schil len de top men sen van gro te bank en zelf in hun maag zit -
ten met de to me lo ze go klust van hun geld han del af de ling en. Het is
dat daar de gro te win sten van daan ko men, maar ik ving af en toe iets
op dat ze hun han de la ren niet kun nen tem men. Ze zijn zelfs een beet -
je bang voor hun ag res si vi teit en het totale gebrek aan scrupules.’

‘Met an de re woor den, de roep om een nieuw pa ra dig ma is uit
nood ge bo ren?’ re a geer de iemand.

‘Dat is mijn ver moe den. De top zoekt mid de len om de thans nog
on be grens de geld han del op ter mijn bin nen ac cep ta be le lij nen te krij -
gen.’
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‘Op ter mijn?’
‘Met een ver nieuwd pa ra dig ma kun nen an ders ing estel de men sen 

wor den aang etrok ken, die wel mo re le rem men heb ben, of er al thans
ge voe lig voor zijn. De hui di ge han de la ren kun nen daar mee
uitgefaseerd worden.’

‘Ik be grijp het!’ De man zwaai de ent hou si ast met een no ti tie blok.
‘Differentiatie! Ons denk en heeft dif fe ren ti a tie no dig. We zit ten te -
veel in een hoek waar we denk en dat de klappen vallen.’

Ie mand re a geer de op ge dach ten die mij in vie len: geld is goud, be -
hal ve in Enge land en Frank rijk, waar het zil ver is: ar gent en ster ling.

De man met het no ti tie blok zwaai de naar mij. ‘Mijnheer Blink,
bin nen onze werk groep cir cu le ren ge dach ten over een nieu we kop -
pe ling van geld aan goud. Kunt u daar iets over zeggen?’

‘Wat zou een nieu we kop pe ling aan voord elen bie den?’
‘Minder spe cu la tie mis schien?’
‘Het wed den en gok ken zit ge woon in de mens ing ebak ken. Ik

denk niet dat een nieu we goud stan daard de geld han del dras tisch zal
be ïnvloeden. Wel de eco no mie: er moet vol doen de geld cir cu le ren...’

‘Wat is dat toch met goud?’ vroeg een vrouw. ‘Waarom maakt het
men sen zo heb be rig? Het is mooi om te zien, ja.’

‘Het is schaars,’ merk te ie mand op.
‘Zoals mijn heer Blink al zei: het zit in de mens ing ebak ken. In alle

cul tu ren wordt goud als waar de mid del ge ac cep teerd. In alle cul tu ren
wordt ge wed en gegokt.’

Een dis cus sie ont spon zich on der een clus ter men sen die dicht bij
el kaar za ten rond de naaf van de lem nis caat.

‘Er is een om stre den the o rie dat homo sa piens ge ne tisch is ont -
wor pen om goud te ver za me len voor hun ba zen. Dat zou een ver kla -
ring kun nen zijn voor de uni ver se le dorst naar goud on der alle men -
sen.’

‘Waren de go den kos mo nau ten?’ merk te ie mand spot tend op.
‘Ik vind het in ie der ge val een meer slui ten de ver kla ring dan de

evo lu tiet he o rie, die ner gens op ge ba seerd is en van aan na mes aan
elkaar hangt.’

‘Nergens op?’
‘Er is geen be gin, geen uit gangs punt. De stel ling dat de mens uit de 

aap is ge ëvolueerd is ge woon niet houd baar. Ze vin den een apen ske -
let. Ze vin den een ske let van iets wat op een mens lijkt. Bingo, zeg gen
ze, zie je wel: de aap is een mens ge wor den. Kul le koek. Na tuur lijk is er
veel DNA ge meen, maar DNA maakt nog geen mens. Je kunt net zo
goed stel len, zo als de an tro po so fen wel stel len, dat de apen ge de ge ne -
reer de men sen zijn, en dat de mens veel en veel ou der is. De epi ge ne -
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ti ca heeft ook wel dui de lijk ge maakt dat we heel wat meer zijn dan die
strengen DNA.’

‘Wat dan wel?’
‘Een ong eloof lijk com plex en co he rent sys teem van wel of niet ac -

tie ve ge nen voor bouw ste nen voor de fy sie ke vorm en func ties, en
een mor fo ge ne tisch veld voor de ui tein de lij ke vorm en de geest. Ge -
nen be pa len niet de vorm en het aan- en uit scha ke len van zich zelf, ze
co de ren al leen voor spe ci fie ke ei wit ten. Dat scha ke len lijkt af te hang -
en van om ge vings fac to ren, maar kan in es sen tie al leen door een be -
wust zijn, in dit ge val een col lec tief be wust zijn, ge ar rang eerd wor den.
Het is gewoon te complex voor een automatisch systeem.’

‘Ik ben het in zo ver re met u eens dat mecha nis ti sche, re duc ti o nis -
ti sche con struc ties ho pe loos te kort schie ten om le ven de or ga nis men
te verklaren...’

‘Neem me niet kwa lijk dat ik u in de rede val: er is nog meer. Als u
al leen maar eens in ogen schouw neemt hoe fijn zin nig fy si o lo gi sche
pro ces sen in el kaar zit ten. Neem bij voor beeld de re pa ra tie mecha nis -
men voor be scha digd DNA, in elke le ven de cel op aar de con ti nu ac -
tief om ver schui ving en en mu ta tie-fou ten door stra ling te her stel len.
De schoon heid er van is bij na niet te be vat ten. En dat zou zo maar
ontstaan zijn?’

De man met het no ti tie blok zwaai de er weer mee. ‘Ik heb de in -
druk dat de dis cus sie een an der spoor is gaan vol gen dan naar het ant -
woord op mijn oor spronk elij ke vraag: kan mijn heer Blink ons iets
zeg gen over voor- en na de len van een nieu we kop pe ling van valuta
aan goud?’

‘Er is wat dat be treft heel wat gaan de op we reld schaal. Een col le ga
van me, Frans Doe dijns, heeft on der zoek ge daan naar de dis tri bu tie
van goud voor ra den. De ge re gis treer de trans ac ties la ten al een ver -
ont rus tend beeld zien. Hij heeft zijn on der zoek uit ge breid met de dis -
tri bu tie van il le gaal ge won nen goud, door naar Su ri na me te rei zen,
een land dat 4% van de we reld voor raad goud in de bo dem schijnt te
heb ben. Wat daar ge beurt, is nog veel ver ont rus ten der. Althans, in de
ogen van oplettende wereldburgers.’

‘Wat be doelt u daar mee?’
‘Er is iets... cree py gaan de. Vol gens Doe dijns, die daar een ro man

over heeft ge pu bli ceerd, verd wijnt dat goud, ong ezien, ong emunt, uit
de rou la tie.’

‘Een ro man, zegt u? Dat is dus pure fic tie,’ pro tes teer de de man. ‘U
trekt daar toch geen con clu sies uit, hoop ik, mijn heer Blink?’

Ik glim lach te. ‘Soms is de vorm van een ro man doel tref fend om
iets te be schrij ven dat elke ver beel ding tart. Daar bij kon hij zijn bron -
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nen niet noe men. Hij heeft zelf het le ven er ter nau wer nood van
afgebracht.’

‘En u ge looft hem wel?’
‘Ik heb hem en zelfs enk ele van zijn bron nen ge spro ken. Ja, ik denk 

dat hij de top van een ijs berg heeft ge zien.’
‘Welke ant woor den heeft uw col le ga ge von den?’
‘Geen ant woor den, mijn heer, zo een vou dig gaat het niet. Het zijn

ge ruch ten, ver moe dens.’
‘Weer zo iets vaags,’ mop per de de man. ‘Wanneer komt u eens met

fei ten? Of heeft u die niet?’
‘Als ge ruch ten van meer de re kan ten ko men, wor den ze plau si bel.

Als on der zoe kers verd wij nen die der ge lij ke ge ruch ten wil len ve ri fi -
ëren, is dat als het ware een ve ri fi ca tie van de hypothese.’

Het was even stil na deze woor den. 
‘Mijn col le ga Doe dijns kwam tot de con clu sie dat er een aan tal

gro te par tij en met goud be zig zijn. Een daar van is Rus land. Die koopt
voort du rend, ver koopt niets of heel wei nig, ter wijl ze zelf ook veel
goud win nen. Ze pot ten het op voor een nieu we goud stan daard voor
de roe bel, is de gang ba re me ning. Iets wat ook Kha daf fi blijk baar wil -
de, maar die is af ge stopt. En wat als ie mand een cryp to cur ren cy gaat
kop pe len aan goud?’ Ik keek de ta fel rond, dat laatste deed de
wenkbrauwen fronsen.

‘China heeft wei nig ei gen win ba re voor ra den en koopt mas saal
goud waar dat maar te koop komt. Bij na da ge lijks lan den er vlieg tui -
gen met ton nen goud in Hong kong. Ille gaal goud dat ner gens in de
boe ken staat en le gaal goud, voor al af kom stig van cen tra le bank en
die goud ver ko pen om in fla tie van hun munt te be strij den. Met de
komst van de euro heb ben ook veel Mid den-Eu ro pe se bank en goud -
voor ra den ver kocht. Die zijn ove ri gens voor al naar Rus land
getransporteerd, is de gangbare mening.’

‘Een der de par tij, die geen rol van be te ke nis meer speelt, zijn de
drug kar tels. In het ver le den heb ben ze veel il le gaal goud op ge kocht.
Dat be zit ten ze nog steeds, ze kun nen het nau we lijks ver ko pen.
 Daar om zijn ze over ge stapt op di a man ten en zeldzame aarden.’

‘Er is toch ook veel goud in par ti cu lie re han den? Sie ra den, ap pel -
tjes voor de dorst, oude mun ten...’

Ik glim lach te. ‘Vanouds. Deze hoe veel heid neemt lang zaam toe.
Met name in Isla mi ti sche en Azi a ti sche lan den is goud nog steeds de
bes te bruids schat.’

‘In het han dels ver keer speelt dat geen rol,’ kwam de man. ‘Het is
dood ka pi taal.’
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‘Mijn col le ga ver moedt dat er gro te hoe veel he den niet ge re gis -
treerd goud in par ti cu lie re han den verd wij nen. Ille gaal ge won nen
goud, wat min der zui ver is. Opge gra ven schat ten... nee, laat me uit -
pra ten. Wat er in het nieuws en mu sea komt, wordt ge schat op niet
meer dan 10% van wat er werkelijk wordt gevonden.’

‘Dan gaat het mee tel len,’ 
‘Uw be toog zou u be ëindigen met het be noe men van de gro te on -

be ken de, mijn heer Blink.’
‘Onbekend, ja. Voor mij en de ana lis ten die ik op in ter net kon vin -

den. Mis schien niet voor u. Mijn col le ga heeft in Su ri na me met il le ga -
le goud zoe kers ge spro ken. Ook wel met an de re Su ri naam se in g eze te -
nen: mi nis ters, hoge ambte na ren van mi nis te ries, jour na lis ten, Mar -
rons, Indi a nen, ge hei me agen ten, Fran se mi li tai ren. Laat ik eerst zeg -
gen dat wer ke lijk goed ing evoer de jour na lis ten mis schien maar 5%
kun nen pu bli ce ren van wat ze we ten. De ove ri ge 95% be staat uit gis -
sing en, be we ring en, ver trou we lij ke me de de ling en en an de re ong eve -
ri fieer de in for ma tie. Wer ke lijk goed ge ïn formeerde jour na lis ten be -
schik ken ook over in for ma tie die hen het le ven kan kos ten. Ze wor -
den be dreigd. Als ze toch iets uit de school klappen worden ze
afgetuigd. Als ze teveel vertellen krijgen ze on waarschijnlijke
ongelukken.’

De zaal hing aan mijn lip pen.
‘De goud zoe kers ver tel den dat de Chi ne se ink opers van de ene

dag op de an de re wa ren verd we nen. Althans in het grens ge bied met
Bra zi lië. In hun plaats was een on be ken de par tij ge ko men, die nog
meer dan de Chi ne zen bo ven de of fi ci ële prijs bood. Deze par tij
maakt ge bruik van Bra zi li aan se goud zoe kers als fy sie ke ink opers.
Het trans port wordt op de tra di ti o ne le ma nier ver zorgd: per muil -
ezel, via een ge hei me tun nel door het grens ge berg te, naar een de pot,
waar wordt af ge re kend in euro’s in plaats van Ame ri kaan se dol lars.
Van af die de pots wordt het waar schijn lijk per muil ezel naar de Ama -
zo ne ver voerd, waar het in onderzeeërs wordt geladen. Het gaat om
miljarden per maand.’

‘Dat kan niet,’ brom de de man. ‘Zoveel con tant geld moet te rug in
de rou la tie, an ders gaat het op val len.’

‘Er schijnt een con tant geld lijn dienst te zijn met Air Fran ce, van af
Cay en ne naar Pa rijs. Ter in for ma tie: dat is een bin nen land se vlucht.
Frans Guy a na is een Frans ar ron dis se ment.’

‘Die lijn is er,’ merk te ie mand op. ‘Alleen de an de re kant op. La Pa -
trie fi nan ciert zo ong eveer de hele be gro ting van ons over zee se ge -
bieds deel: huur voor de lan ceer ba sis, het mi li tair vlieg veld en de
lucht ha ven, de ma ri ne, sol dij voor de mi li tai ren, sa la ris voor de
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ambte na ren en on der wij zers, geld voor pen si oe nen, wegen, com -
municatie, energie...’

‘Virtueel of in con tan ten?’
Dat bracht de man in ver war ring.
‘Diederic, dit is hoe. Je hebt nog niets ge zegd over wie,’ zei Syl via

zacht jes.
Een man stond aar ze lend op. ‘Voor u verd er gaat, een punt van

orde. We zou den de bij eenk omst om tien uur stop pen. Het is kwart
over tien en we moe ten nog oprui men.’

De voor zit ter stond ook op. ‘Het is goed om de avond nu te be slui -
ten. We heb ben veel ge hoord en veel om over na te denk en. Ik wil u er
nog op wij zen dat we mor gen om tien uur ’s och tends verd er gaan. 
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DE TWEE DE DAG

Er ble ken meer sym po si um gang ers in ons ho tel le tje te lo ge ren,
het geen we be merk ten toen een heel ge zel schap het zelf de boemeltje
nam.

Het op bre ken van de kring had me leeg ach ter ge la ten, als of ik op -
eens in een ver la ten con cert zaal stond. We zoch ten een plaats een
eind je ver wij derd van het ge zel schap, dat el kaar goed leek te ken nen
en druk aan het praten was.

Op onze ka mer to verde Syl via een fles wijn te voor schijn – uit de
keu ken ge snaaid, ver tel de ze on deu gend. Ik kleed de me uit en dronk
mijn glas recht op in bed zittend.

‘Ik be grijp het niet,’ klaag de ik. ‘Er komt een hele groep bij een om
me te hel pen en wat ge beurt er: mijn heer Blink is weer es een keer de
hele tijd aan het woord. Als ze zo wei nig ken nis heb ben, waar om zijn
we dan hier?’

‘Heb je niet ge merkt wat er aan het ge beu ren was?’
‘Wat dan?’
‘Hier, neem nog een glas. Je bent be ter te ver te ren als je wat op

hebt.’
Ik bleef haar aank ij ken.
Ze glim lach te ook. ‘Het gaat om fo cus, Die de ric. Van avond heeft

ie der een ge hol pen om je te fo cus sen. Want je was aan het dwa len ge -
sla gen, denk end dat je het niet kon. Dat heb ben de men sen bij je ve -
ran derd. Hoop ik.’

Ik schud de mijn hoofd en reik te haar het glas aan. ‘Dat is ten dele
ge beurd, lie ve ling. Het bleef bij weetjes spui en. Ik heb nog steeds niet
het ge voel dat ik een stap verd er ben. Wel dat er bij een aan tal aan we -
zi gen hi a ten in ken nis zijn op ge vuld. Mis schien gaat dat mor gen
werken.’

Ze ging op de rand van het bed zit ten en streek over mijn ge zicht
en borst. ‘Ga je straks even sche ren, wil je? Je raspt het vel nog van
mijn bor sten.’ Ze aar zel de. ‘Ik weet niet hoe ik het moet zeg gen, lief -
ste. Is het wel haal baar, een nieuw pa ra dig ma? Is dat wel mo ge lijk in
zo’n com plexe wereld?’

‘Het moet. Ik be doel, er is be hoef te aan een nieu we leid slijn van
aan na mes, ge drags re gels, aan vaar de met ho den, kijk op de we reld
met het oog op de toe komst. Paradigma’s wor den pas dui de lijk als er
zich ding en voord oen, of ken nis ont wik keld wordt, die dat ge heel van 
aan na mes ob so le te maakt. Ve rou derd, niet meer functioneel.’

‘Had je dat niet be ter al in het be gin kun nen zeg gen?’
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‘Nogmaals, Syl via, ik was met een heel an de re op dracht ge ko men.
Pas gaan de weg zijn me ding en dui de lijk ge wor den. En ik raak te ver -
blind door mijn unie ke po si tie.’ Ik moest lachen om een ge dach te die
me in viel. ‘Om met Pipi Lang kous te spre ken: “Ik heb het nog nooit
ge daan, dus ik denk dat ik het wel kan.”’

Syl via lach te har te lijk. ‘Zij was niet echt een rol mo del voor me,
maar ik hield van haar bra vou re.’ Ze werd weer ernstig. ‘Wat nu, mas -
ter Blink?’

‘Gewoon door gaan. Dit sym po si um is de eni ge op tie die ik nog
heb.’

‘Dat klinkt omi neus.’
‘Jij kent hen be ter dan ik.’
Ze stond op. ‘Ik ga nog even naar be ne den, kij ken of ik met ie mand 

kan pra ten.’
Ik had een enor me be hoef te om te schrij ven. Ik zat een tijd je voor

mijn lege scherm, tot het in de slui mer stand ging. In we zen, be dacht
ik me, is er een nieuw stel sel van nor men en waar den no dig voor al
het eco no misch han de len en is geld ver keer daar een af ge lei de van.
Die kop pe ling moet in het ar ti kel ge de fi nieerd wor den. Geld han del
valt er au to ma tisch on der, als dat in ter men van eco no misch han de -
len wordt ge vat. Geld han del en de han del in de ri va ten zou den de gro -
te bank en kun nen schei den van hun rol als be waar der en uit le ner van
geld. Zo als honderden spaarbanken ook nu nog steeds functio neren.

En na ti o na le bank en? Er wa ren fei te lijk mo men teel twee gro te va -
lu ta blok ken: de US Dol lar en de euro. De roe bel was al leen in waarts
ge keerd, de yen speel de in ter na ti o naal geen rol meer en de Chi ne se
yuan nog niet. In Zuid-Ame ri ka wa ren de mees te na ti o na le va lu ta ge -
kop peld aan de US-dol lar. Wat deed de Indi a se roe pie ei gen lijk? Die
was van ouds aan de pond sterling gerelateerd. Nu aan de euro? 

Ik zocht de koers op. Sta biel. Cryp to cur ren cy, 27 soor ten met bit -
coin aan de ab so lu te top, slechts vier da lers. De mees te han del speelt
zich tus sen een be perkt aan tal spe lers af, had My croft me verteld.

De vol gen de och tend was ik heel vroeg wak ker en ging in mijn
een tje wan de len. Syl via had het ken ne lijk laat ge maakt. Ik had me
niet ge scho ren en het was ook niet no dig geweest.

De kla re lucht, de lich te he mel met de zon nog ach ter de ber gen, de 
stil le ge lui den van het dal ga ven me ruim te, ook bin nen in.

Ik kwam te laat voor het ont bijt; ge luk kig had Syl via brood jes
klaar ge maakt.

De rang schik king van de ta fel tjes was een an de re vorm gaan krij -
gen toen we bin nenk wa men. Met een vers kopje kof fie ston den we te
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kij ken hoe de nieu we con fi gu ra tie tot stand kwam. Met eni ge schrik
re a li seer de ik me dat het een hal ve cir kel werd met één ta fel tje in het
brand punt. Het was geen ge heim wie daar kwam te zitten.

Inder daad werd ik als eer ste ge nood om aan het ta fel tje plaats te
ne men. Deze keer geen Syl via en Oblin sky aan mijn zij den.

De zaal was in tus sen al vol ge lo pen. De men sen na men als een
vlucht dui ven in een war re ling van kleu ren plaats. 

De voor zit ter be gon te spre ken.
‘Geachte aan we zi gen, mijn heer Blink, deze op stel ling heeft tot

doel te fo cus sen. Ik hoop dat het werkt zo als we ver wach ten. We zit -
ten nu in een ver war ren de fase. Aan één kant is mijn heer Blink on -
voor zie ne hi a ten in onze prak ti sche ken nis aan het op vul len, aan
onze zij de pro be ren we hem fo cus te ge ven. Zo wel onze werk groep
als mijn heer Blink zijn op een punt ge ko men dat we niet verd er ko -
men. Er gloort iets veel be lo vends ach ter de ho ri zon, maar hoe ko men 
we daar? Van daag gaan we pro be ren dicht bij de ant woor den te ko -
men. Van mid dag heb ben we de unie ke ge le gen heid de heer Sri Sa tish
Pa tel in ons mid den te ver wel ko men. Ve len van u ken nen hem van
eer de re ge le gen he den. Ik heb de stel li ge verwachting dat hij ons door
de impasse heen zal kunnen helpen.’

Hij raad pleeg de zijn no ti ties. ‘Nu de och tend zit ting. Er zijn gis ter -
avond enk ele vra gen blij ven hang en. Is het be zwaar lijk als we op dat
punt door gaan, of heeft u een an der idee, mijn heer Blink?’

‘Dat is goed, al leen wil ik graag een ge dach te met u de len die va -
noch tend bij me is ge rijpt.’

‘Ga uw gang.’ De voor zit ter ging op zijn plaats zit ten.
‘Voorheen kwa men pa ra dig ma ver schui ving en tot stand doord at

een groei en de groep ge leer den hun on der zoek van uit nieu we ziens -
wij zen en the o rie ën ging en doen, er was een dui de lijk kan tel mo ment. 
Zo als in de der ti ger ja ren van de twin tig ste eeuw, toen het New to ni -
aan se pa ra dig ma werd om huld, zou men kun nen zeg gen, met de
kwan tum fy si ca. Er kwam een heel nieuw re alm bij, gro ter nog dan de
zicht ba re kos mos. Ik denk dat daar nu ook om wordt ge vraagd, maar
dan op het ter rein van mon di a le eco no mie. Of ei gen lijk, zo als een
stel ling van mij luidt: eco no mie is een mo del le ring van de fy sie ke be -
hoef te be vre di ging bin nen een eco lo gisch sys teem en tus sen sys te -
men. In dit ge val is dat sys teem de pla neet Aarde, die niet groter kan
worden dan zij is. Begrensd door levensvijandige ruimte.’

Ik had de be hoef te om te be we gen en ging voor de aan dach tig lui -
ste ren de hal ve cir kel heen en weer dren te len.

‘Terugblikkend op het BIS cong res wordt me dui de lijk dat de se ni -
o ren aan de top dit be sef fen. Zij zoe ken een stel sel van ziens wij zen die 
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het oude kan om hul len, zo dat de mon di a le be lang en be har ti ging er
een plaats in krijgt. Co öperatie in plaats van com pe ti tie. Meer col lec -
tief denk en, om dat we te veel zijn door ge scho ten. Maar dat is veel te
al ge meen, en ook een open deur, het gaat om de invulling.’ 

Met een glim lach om een beeld dat ik kreeg: ‘Weet u, ik zag op eens
dat het al le maal groot va ders zijn met kleink in de ren. En dat ze zich
gro te zor gen ma ken in wat voor een we reld hun lie ve ling etjes la ter
zou den moe ten le ven als al les door gaat zoals het nu gaat.’

Ik ging weer zit ten, uit ge put, let ter lijk, een lege put, en te ge lijk lu -
ci de. De aan we zi gen wa ren er voel baar mee aan het wor ste len. Ver der 
dan wat ge fluis ter ging de ver ba le communicatie niet.

Er werd kof fie rond ge deeld met Zwit sers ge bak. Ik kon de sui ker
nu best ge brui ken. Syl via zag mijn ener gie dip en ging ach ter me staan
met haar han den om mijn hoofd.

Ik was even weg ge weest. Haar han den gloei den. Ik pak te ze en
kus te de hand pal men. ‘Dank je lief, klaar voor de vol gen de ronde.’

Een zacht ge roe ze moes stierf uit toen Syl via op haar plaats ging
zit ten.

De voor zit ter stond op en keek de aan we zi gen in dring end aan.
‘Mijnheer Blink heeft zo juist de kern be noemd van waar uit ge -

han deld dient te wor den door elk een die in vloed op an de re men sen
of de eco lo gie heeft. Waar voor dank. Het is onze taak nu om de Ge -
stalt van een nieuw pa ra dig ma, of een pa ra dig ma ver rui ming, vorm te 
doen aan ne men. Ik wil hier bij wij zen op de in ter views met Dr Na ru -
da in za ke de bood schap die ons is nagelaten door de Wing ma kers.’

Wing ma kers? Nooit van ge hoord. Men ta le no ti tie: op zoe ken.
‘U weet mis schien nog hoe daar in is ont huld in wel ke mate de

mens heid in sla ver nij wordt ge hou den, zelfs in die mate dat zelfs zijn
spi ri tu e le be vin ding en zijn ge or kes treerd in on der schik king en bo -
ven schik king: leer ling-mees ter, mens-god heid, niet-ver lich te ver sus
Ver lich te. Om het kort te slui ten, het we reld wij de net werk van bank -
en is hier bij de cen tra le machts fac tor. La ten we be sef fen dat in dit net -
werk tal lo ze in tel li gen te, so ci aal be wus te en ont wik kel de men sen
werk zaam zijn, waar van een klein deel ont dekt heeft waar het om
draait en dat niet als de meest wen se lij ke toe komst van de mens heid
ziet. Deze in vloe drij ke groep heeft de roep om een nieuw paradigma
voor de rol van het geld in de wereld gebracht.’

Dat was ook mijn be vin ding. Met Ali ce als trait d’union.
‘De Wing ma kers heb ben drie ba sis prin ci pes als cen tra le toets -

steen ge steld. Ve len van u ken nen ze en pas sen ze toe: het God de lij ke
in al les zien, al het le ven koes te ren, dank baar heid. Dit zou de kern
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van een nieuw pa ra dig ma kun nen vor men, met spin-off van uit de
geld we reld naar alle an de re sec to ren van de menselijke beschaving.’

Hier werd iets be kend ver on der steld waar ik nog nooit van had ge -
hoord. Ik moest er meer van te we ten zien te ko men, voor al als het
een cen tra le rol moest gaan spe len in het tem men van de geld jong ens. 
Voor de eer ste keer kwam het God de lij ke ter ta fel, werd be noemd dat
er naast de bin nen- en bui ten we reld ook nog een an de re we reld is,
waar we mee te maken hebben.  

Ik was even het spoor van de dis cus sie kwijt, maar werd weer bij de 
les ge roe pen.

‘Ik hoop dat de heer Blink in vul ling en een for mu le ring kan vin -
den die recht doet aan wat wij voor staan en ook nog bruik baar is voor
de spe lers met geld. Want een nieuw pa ra dig ma moet wel ve re ni gen
en niet po la ri se ren. Het woord is aan de heer Blink.’

Ik ging staan en be gon op nieuw heen en weer te lo pen. De akoes -
tiek in de ka pel was zo goed dat ik niet hard hoef de te pra ten om toch
door ie der een ver staan te wor den. Ik schoof de nieu we in for ma tie
even op zij, daar moest ik eerst op stu de ren. Er was nog ge noeg te zeg -
gen zon der nieuwe dingen.

‘We had den het gis ter avond over goud en de spe lers daar mee. Kan 
ik ie mand ver lei den om de juis te vraag te stel len?’

‘U was er gens naar toe aan het pra ten, maar de aap is nog niet uit
de mouw ge ko men,’ merk te ie mand op. ‘Er was een on be ken de par tij
die il le gaal goud opkoopt.’

Ik glim lach te. ‘Zo wer ken jour na lis ten. Eerst zeg gen we wat we
we ten, dan pas komt een hy po the se. Op die ma nier be schik ken zo wel 
de le zer als de au teur over de zelf de in for ma tie. Dan is het mak ke lij ker 
om de le zer te over tui gen. Maar goed, die on be ken de par tij heeft de
be schik king over mil jar den euro’s in con tan ten. Deze par tij be schikt
ook over de mo ge lijk he den om der ge lij ke be dra gen te ver voe ren... en
te in cas se ren. Want de goud zoe kers zul len er gens hun clandestien
verworven euro’s willen besteden.’

‘Ik heb vol strekt geen beeld om wel ke hoe veel he den goud het gaat, 
mijn heer Blink. U praat over ton nen als of het niets is. Arme muil -
ezels. Ter wijl de prijs in dol lars per troy oun ce is! Iets meer dan 28
gram!’ 

De man die dit vroeg kwam me be kend voor. Had hij niet een No -
bel prijs ge won nen? Ik con cen treer de me. Ik had het boek van Doe -
dijns bij me en sloeg het op voor de ze ker heid.

‘Men re kent met een to ta le ge won nen hoe veel heid goud, sinds de
oer tijd, let wel, van 150.000 ton. He le maal niet zo veel, dus. Ana lis ten
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ko men op een per cen ta ge van ca 15% dat ver lo ren zou zijn ge gaan.
22.500 ton! Dat lijkt me nog al veel, maar daarover straks.’

‘Wacht even, ik ga het op schrij ven.’
‘Van de 127.500 ton goud die be kend is, is cir ca een der de in han -

den van cen tra le bank en, zeg 42.000 ton. Of was dat. Naar schat ting is
30.000 ton in han den van par ti cu lie ren. De rest is er gens anders.’

‘Wat? ...30.000 ton is in han den van par ti cu lie ren? Ver gis sen ze
zich niet?’

‘Er zijn mis schien wel twee mil jard men sen die, zeg, ge mid deld
vijf tien gram heb ben aan sie ra den. Dat is al 30.000 ton. Dat zijn schat -
ting en. Voor Duits land, een heel rijk land, heb ben we har de cij fers: er
is daar ca 4000 ton goud in de vorm van sie ra den en 5000 ton be leg -
gings goud in han den van par ti cu lie ren. De Duit se Cen tra le Bank
heeft daar en te gen nog geen 3400 ton goud in zijn kluizen liggen.

‘Ik dacht dat de cen tra le bank en het mees te goud heb ben.’
‘Nee dus. Maar nu komt het. Die 15% ver lo ren goud, meer dan

20.000 ton, is mis schien he le maal niet ver lo ren. Het is niet al ge meen
be kend dat ge du ren de de Mid del eeu wen in Eu ro pa de hoe veel heid
geld, dus goud en zil ver – iets an ders was er niet – een frac tie was van
wat er in om loop was in de na da gen van het Ro mein se Rijk. Waar is
dat goud en zil ver al die eeu wen ge ble ven? Opge pot? In de Isla mi ti -
sche rij ken was in de twee de helft van het eer ste mil len ni um wel geld
ge noeg in om loop, de han del flo reer de, er werd de mooi ste kunst ge -
maakt. Dat kan al leen als er vol doen de geld is. Be sef wel dat de mo ne -
tai re waar de van goud nu veel ho ger ligt dan in de oud heid, de 35 dol -
lar per troy oun ce uit de Bret ton Woods ak koor den van 1944 geeft dat 
wel aan, de goudprijs is nu 400 keer zo hoog. ’

‘Er zijn the o rie ën dat in de vier de eeuw na Chris tus ca 15.000 ton
goud is ver scheept naar de Ple ja den, en aan het eind van de Twee de
We rel door log weer 15.000 ton. Bent u daar van op de hoogte?’

‘U heeft mij dit eer der ver teld, mijn heer Oblin sky. Ik sluit het niet
uit, ik sluit nooit iets uit. Ik heb ech ter nog ner gens iets sub stan tieels
ge von den wat deze the o rie on der steunt.’

Ie mand an ders vroeg: ‘Hoeveel goud was er in om loop bij de
macht heb bers in die da gen: ko ning en, de adel, de kerk, de gro te han -
de la ren?’

‘De schat ting en zijn al les bij el kaar niet meer dan twee dui zend ton 
goud en een tien à twin tig dui zend ton zil ver. Verm ogen werd in die
pe ri o de voor al ge teld in hec ta ren, olijf bo men, aan tal len sla ven, ka -
me len, sche pels graan, ton na ge sche pen en der ge lij ke. Bel as ting werd 
in tien den van de oogst be taald, sol da ten wer den niet be taald, die
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moes ten het van plun de ring en ver krach ting heb ben, wie niet op tijd
betaalde werd tot slaaf gemaakt.’

‘Geen roos kleu rig beeld.’
Ie mand an ders vroeg: ‘Ik heb on langs op in ter net ge von den dat de

hoe veel heid goud die ge won nen was in 1998 werd ge schat op 125.000 
ton. Zou er dan in de af ge lo pen 20 jaar 25.000 ton bij ge ko men zijn?’

‘Ik denk dat in die ana ly se niet eens alle be ken de goud is ge teld. De 
be ken de pro du cen ten pro du ce ren of fi cieel niet meer dan an ders, om
de prijs sta biel te hou den. Ik heb in Su ri na me aan wij zing en ge von den 
dat er goud mij nen zijn die, bui ten elke boek hou ding om, gro te re
hoe veel he den pro du ce ren. Het zou best kun nen dat er veel meer
goud uit Su ri na me en de Guyana’s verd wijnt dan ie der een denkt en
wat ge beurt er in Afri ka, waar dic ta tors soms mil jar den we ten af te
ro men, is dat mis schien ook wit ge was sen goud geld? En Khadaffi
moet ook bergen goud verzameld hebben.’

‘Hoe zit dat lo gis tiek in el kaar? Hoe zou den ze ton nen il le gaal
goud uit Zuid-Ame ri ka we ten te ver sche pen?’

‘Waarschijnlijk met on der zee ërs, net zo als som mi ge drugs kar tels
nu gro te par tij en ver sche pen.’

‘Dat klinkt plau si bel. De Ama zo ne is diep. Een duik boot kan on -
der wa ter ver het bin nen land in komen.’

‘Dat is de bott le neck niet.’
‘En Rus land? Heb je een idee wat voor rol die speelt?’
‘Ik heb het gis ter al ge noemd. Voor zo ver ik kan ana ly se ren pro du -

ceert Rus land vrij veel goud en koopt daar bij vele ton nen per jaar.
Dank zij de hoge olie- en gas prij zen kun nen ze zich dat ver oor lo ven.
Zij wer ken vol gens mij aan een goud stan daard voor de roebel.’

‘Dan heb je het over vier gro te par tij en die goud op pot ten: Chi na,
drugs ba ron nen, on be ken den, Rusland.’

‘De drugs ba ron nen heb ben wel wat goud, maar doen er niets mee. 
Nee, ik denk dat er twee par tij en zijn die goud ver za me len om de dol -
lar te zij ner tijd te ver vang en door een ei gen we reld munt: Chi na en
die on be ken den, waar schijn lijk de ze ven rijk ste fa mi lies. Dat zijn
Ame ri ka nen en Europeanen.

‘Waar blij ven de bank en dan?’
‘Daar ligt het pro bleem mis schien wel.’
Het bleef even stil na deze woor den. Had ik soms iets pro fe tisch

ge zegd?
‘Kom kom, nu doet u net of die ver meen de ze ven fa mi lies en de

bank en se pa ra te en ti tei ten zijn. Dat plaat je deugt na tuur lijk niet. De
echt gro te bank en zijn ong etwij feld ei gen dom en uit voer ders van die
elite.’
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Ik raak te in de war. ‘Zoeken zij dan een nieuw pa ra dig ma?’
‘Dat zeg ik niet. U stelt de fi nan ci ële we reld als een mo no liet voor.

Dat is die niet. Er zijn strij den de par tij en aan de top, fac ties, te geng -
estel de be lang en. Er zijn mis schien zelfs wel oprech te bankiers.’

Ik kon de man niet goed in beeld krij gen. Mijn ge voel zei dat hij
het bij het rech te eind had en al leen maar spot tend deed om... ja,
waar om? Om mij in de zeik te zet ten? Toch was het een aan wij zing...

Er ging me een licht op. Of ei gen lijk kwam een ge dach te die ik eer -
der al had ge had weer in beeld. ‘Dat ben ik met u eens. Ik heb hen zelfs 
ont moet, op hun uit no di ging.’ (De drie vrien den van Ali ce!) ‘Het is
zon ne klaar dat zij het cong res heb ben belegd.’

‘Weet u dat of denkt u dat?’
‘Aanwijzingen van ver schil len de kan ten ma ken het een plau si be le

ver on der stel ling.’
‘Begint het u te da gen?’
Die man wist veel meer! Zou het ie mand uit de geld we reld zijn?
Voor zich tig vroeg ik: ‘Mogen we de con clu sie trek ken dat een

groep van oprecht ver ont rus te bank iers nu op zoek is naar nieu we,
maat schap pe lijk ve rant woor de ge drags re gels?’

‘Alleen voor de euro of ook voor de dol lar?’ was de we der vraag.
‘Waarschijnlijk de euro. Ik heb geen ver ont rus te Ame ri kaan se

bank iers ont moet. Wel een Ame ri kaan se su per rij ke.’
De voor zit ter deed een voor zet: ‘Een nieuw pa ra dig ma zou toch

ook voor de dol lar moe ten gel den? Net zo voor de roe bel en de yuan?’
‘Pardon, een pa ra dig ma is in trin siek een ge heel van ziens wij zen,

voor en door men sen. De munt die ze ge brui ken is een af ge lei de daar -
van. Mis schien be doelt u dat er een mon di aal pa ra dig ma zou moe ten
ko men dat alle geld blok ken willen omarmen?’

‘Dat be doel ik,’ zei de voor zit ter op ge lucht. ‘Ik ben rechts ge leer de
en niet zo thuis in de we reld van het geld.’

‘U zei dat u een ver ont rus te su per rij ke heeft ont moet. Denk u dat
ook daar her zie ne ge drags re gels in goe de aar de zul len val len?’ Weer
die man.

‘Op den duur wel. Ook zij krij gen kin de ren en kleink in de ren. De
pla neet is niet groot ge noeg om een vei lig plek je te vin den als er ding -
en mis gaan. Kwes tie van goede pr.’

‘U be doelt?
‘Als vol doen de men sen het on der steu nen, kan een kri ti sche mas sa 

be reikt wor den en wordt het on derd eel van het col lec tie ve be wust -
zijn, het mor fo ge ne ti sche veld.’

‘Zou je dan zou kun nen zeg gen dat het tot het ge we ten van de
mens heid gaat be ho ren?’
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Het dui zel de me, maar al les in me zei ja. 
‘Ja.’
‘Een elf de ge bod?’
‘Dat is toch: “Gij zult niet door nul de len”?’ merk te ie mand op.
‘Oké, een twaalf de ge bod.’
‘Ik denk dat het voor al wen nen wordt voor de spe lers met geld, dat

er steeds min der su per win sten te be ha len zul len zijn,’ merk te ie mand
op.

‘Neem me niet kwa lijk, maar ik vind uw op mer king niet ge tui gen
van een co öperatieve in stel ling.’

Er viel een af wach ten de stil te. Ik had even niet ge zien wie die op -
mer king maak te en draai de me om. Het was een van de man nen van
de kof fie. Opeens be greep ik het: deze man maak te ook deel uit van
de bankwereld!

Alle aan dacht ver leg de zich, zo als een schijn wer per weg draait om
iets an ders in het licht te zet ten, naar de man die de op mer king over
spe lers had ge plaatst. Die wist met zijn fi guur geen raad. Dus dat kon
ook nog on danks alle at tu ne ment en re so nan tie: een vol ko men af wij -
ken de me ning heb ben en zelfs uit de toon vallen.

‘Hoe be doelt u?’ vroeg hij dap per.
‘Er is één we reld, er is één mens heid. Er is al zo veel dat groe pen

men sen van el kaar scheidt. Ik dacht dat het onze mis sie is om min der
schei ding en meer ver bin ding te la ten groeien.’

De man be greep het nog niet.
‘De we reld van het geld is ook onze we reld. Dat ze daar doen of het

uit slui tend de hun ne is, maakt juist dat wij ons best moe ten doen om
aan alle men sen dui de lijk te ma ken dat geld ons al ler ruil mid del is.
Door de “spe lers met geld” als “an de ren” te zien, be ves tigt u die spe -
lers in hun iso le ment. Dat wil len wij juist doorbreken.’

‘Ik zie het. Neem me niet kwa lijk, ik neem mijn op mer king te rug.’
Inder daad, dat werkt. Ee nie der kan te rug ko men op zijn woor den

en die te rug ne men. Dan wor den ze in der daad ‘geschrapt’, is me
verteld. 

Deze kor te te recht wij zing had ook mij kun nen gel den. Ik was met
mijn denk en ook in de val ge lo pen van wij en zij. Al ge loof de ik niet
echt in good guys en bad guys. Ik was wel bang ge weest dat ze me zou -
den uit scha ke len. Erg bang. Nou ja, be ter bloo Jan dan doo Jan. Het
maak te me ook scherp en had me waar schijn lijk weer hou den van al
teveel overmoed.

De man had het woord ver bin ding ge bruikt. Is dat niet het ‘para -
digma’ van ho lis me? Dat al les met al les ver bon den is? Is de cha ost he -
o rie daar ook niet een kind je van? Een ver waar loos ba re in put hier
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kan een enorm ef fect heb ben daar. Of niet. Alles wat we doen zijn dan 
frac tals. Zo in het klei ne, zo in het gro te. Dat is ook het prin ci pe van
de Ba sel Kring. De in put die hier in het aar de veld wordt ing ebracht
kan enor me ef fec ten krij gen. Heb ben we dat wel in de hand? Daar
heb ik mijn twij fels over. Er moet een ver schil zijn tus sen de geld we -
reld en de kring. Iets fun da men teels. In de geld we reld is al les erop ge -
richt om de hele geld cir cu la tie in de hand te krij gen. Een cen tri pe ta le,
mid del punt zoe ken de be we ging. De Ba sel Kring staat een te geng -
estel de be we ging voor: cen tri fu gaal. Niet de macht ge con cen treerd,
maar ver spreid, verd eeld over... ja over wie of wat? Dat is me niet
duidelijk. Ook een elite?

Mijn ei gen ge dach ten na men me zo in be slag dat Sylvia’s hand op
mijn arm een schok te weeg bracht. Ze glim lach te naar me. Er wa ren
meer ge zich ten die me af wach tend aankeken.

‘Neem me niet kwa lijk,’ sta mel de ik. ‘Er kwa men al ler lei ge dach -
ten langs.’ 

‘U heeft ong etwij feld een aan tal vra gen.’
‘Ja, of nee, het is meer een con clu sie. De crux van het pro bleem is

zeg gen schap. Er is sinds de 19e eeuw een pro ces gaan de dat het ka pi -
taal, om met Marx te spre ken, de zeg gen schap aan het ver ove ren is,
niet al leen over pro duc tie mid de len, maar ook over maat schap pe lij ke
ba sis voor zie ning en. Zelfs over hele na ties, met het IMF als uit voer -
der. Lo ka le net wer ken en voor zie ning en wor den als ka pi taal goe de -
ren ge kocht en ver kocht. De mil jar den men sen die van die voor zie -
ning en ge bruik ma ken wor den mee ver kocht, om dat ze met vir tu e le
en fy sie ke lei ding en en au to ma ti sche incasso’s aan die net wer ken
vastzitten. Als melkkoeien aan een voeder- en melk robot.’

‘Geen op wek kend beeld.’
‘Nee, voor al niet om dat het tot ver vlak king leidt. De ver schil len

wor den klei ner, cul tu re le iden ti teit ver vaagt. Wie zijn aan slui ting en
niet kan be ta len wordt af ge kop peld en moet maar zien hoe hij of zij
over leeft. Geen huis, geen wa ter, geen warm te of licht, geen hy gi ëne,
geen zie ken zorg, geen mo bi li teit, geen educatie. Afval als voedsel.’

‘Die ar moe is niet nieuw. Wat is de re den dat er zelfs bij de top van
som mi ge na ti o na le bank en ver ont rus ting over de ge volg de koers te
vinden is?’

‘Ik denk dat zij ver vlak king, en tro pie, ook als een groot ge vaar be -
schou wen. Als er geen ver schil len meer zijn, ont staat er stag na tie.
Geen groei meer, geen han del. Ik be doel daar mee veel meer dan lou -
ter eco no mi sche groei. Cre a ti vi teit wordt re cre a ti vi teit. Ie der een
speelt, nie mand be denkt meer iets wat wer ke lij ke waar de toe voegt
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aan het cul tu re le erf goed van de mens heid, zowel in de wetenschap
als de kunsten.’

‘Gaan hun ge dach ten wer ke lijk zo ver? Of is het de 0% ren te die al
ja ren aan houdt, wat hen zor gen baart?’ Dat was de man van de kof fie,
die vol gens mij uit de bank we reld kwam.

Met een ver le gen lach je spreid de ik mijn han den. ‘Het is een hy po -
the se.’

‘Eentje de mij ze ker zor gen baart,’ pos tu leer de een dame. ‘Het
beeld dat u schetst van een drei gen de cul tu re le ver vlak king vind ik
ernsti ger dan die 0% ren te. Ik kan het be a men. Ik ben in de zes ti ger en 
ze ven ti ger ja ren als kun ste naar ge vormd. De op bloei van de cre a ti vi -
teit in die tijd was uit zon der lijk. Op de cre a tie gol ven die in die tijd
wer den op ge wor pen heeft de wes ter se cul tu re le we reld als het ware
tien tal len ja ren ge surft tot ze uit lie pen op het strand. Dood tij,
mijnheer, het is momenteel dood tij.’

Enke len klap ten even in hun han den.
Ik moest denk en aan mijn stu dies om trent lo ka le ag ra ri sche net -

wer ken. Ik was dat gaan doen toen ik ze daa dwer ke lijk ont dek te. Niet
al leen in Ne der land, ook in Groot-Brit tan nië, Frank rijk, de VS. Ei -
gen lijk over al in stre ken waar be paal de teel ten goed ge dij en: bloe -
men, poot aar dap pe len, bol len, wijn, olij ven, bi o lo gi sche pro duc ten,
tuin bouw on der glas. Teel ten waar mee een streek zich on der scheidt
en daar mee soms een we reld wijd net werk heeft. Lo ka le pro duk ten
met een au then tie ke smaak of vorm, iets echts. De zorg, aan dacht,
kun de en lief de van de men sen in zo’n net werk zijn op mer ke lijk voor
een scep ti cus als ik. Ben ik dan wel een scep ti cus? Nu ik erover
nadenk zou ik me eerder een romanticus noemen.

Grap pig ei gen lijk, deze dis cus sie over goud en de eco lo gie, over
echt heid en waar de, met een snuf je eso te ri sche spe cu la tie, iets over
wing ma kers dat ik niet goed kon plaat sen, maar wel in te res sant
klonk. Ik ben al tijd een beet je bang voor der ge lij ke min of meer
gechan nel de ver ha len, het neigt snel naar con spi ra cy en is meest al
een ge volg van angst om een ei gen me ning te ui ten. Dan haalt men er
iets van bui ten bij, iets wat gro ter en macht i ger is, waar nie mand zich
te gen kan of mag ver zet ten. Er zijn bi bli o the ken en voor al boek han -
dels vol met dat soort boe ken, met aarts eng elen, go den, oude wij zen,
an de re la gen van be wust zijn die zich met ons be moei en, ik heb er
niks mee. Er wor den soms hele wij ze ding en in be weerd, maar ver -
scho len, toe ge schre ven aan iemand of iets anders, waarom spreekt
men niet voor zichzelf. 
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Ik speel de er wel eens mee, het idee om me ook te ver schui len ach -
ter een rol, een mas ker. In mijn stu den tijd ver kleed de ik me dan als
swa mi Nixa nan da, en ging op be zoek bij dis pu ten om mijn wijs heid
te spui en. Het ging me na tuur lijk om de meis jes,gei li heid ver momd
als hei lig heid, het was to neel spel en net doen of je het al le maal be -
greep, com pleet met tran ce en vage voorspellingen. 

Was dat een idee, om als die Sri Sa tish Pa tel uit India kwam, ook
een gor dijn om te slaan en hem te ge moet te tre den als ge lijk ge zin de
wij ze? Lachen, maar dan kon ik waar schijn lijk ook ver trek ken. Toch
een leu ke ge dach te, het mocht al le maal wel wat min der se rieus hier,
we wa ren de we reld aan het red den zon der wat pret, zon der ook eens
in de spie gel te kij ken. Wie wa ren we zon der van die se rieu ze en be -
twe te ri ge mas kers. Of was ik de eni ge die dacht dat ie in een to neel -
stuk ac teer de? Waar in ie der een voor al rol vast pro beer de te zijn, en
au then tiek over te komen, maar de echtheid ver te zoeken was. 

Maar was ik dan wel be ter? Ik her in ner de me hoe mijn zo nen me
ook ver we ten er niet voor ze te zijn, me te ver schui len ach ter be lang -
rijk, druk, druk, even geen tijd. Dat had me wel pijn ge daan, was ik
geen goe de va der? Ze von den dat ik te wei nig mens was, en dat zit me
be hoor lijk dwars. Daar wil ik, moet ik, aan werken.
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DIT GING NIET GOED

De zit ting werd voor de lunch ge slo ten. Ik had wel weer veel ken -
nis ge spuid, maar was niet echt ge ïnspireerd ge raakt. Deze lie den wa -
ren op het goe de pad, maar ook be hoor lijk ge ïnfiltreerd door de ra ti -
o ne le in sti tu ties van deze we reld. Ik was qua in vul ling van een nieuw
pa ra dig ma ei gen lijk niet veel opgeschoten.

’s Mid dags zou die Sri Sa tish Pa tel uit India een voord racht hou -
den, de stoe len wer den in een am fit he a ter vorm ge plaatst en de ta fel -
tjes langs de mu ren ge plaatst. Ik ging me een tijd je bui ten ver po zen,
in de zon.

Na de lunch, een een vou dig staand buf fet, werd door Oblin sky in
een kor te toe spraak de Indi a se mijn heer aang ekon digd. Het was aan
de men sen te mer ken dat hij een van de spi ri tu e le lei ders van de kring
was. Men ging er echt voor zitten.

Toen hij ging staan en ge moe de lijk de men sen in zijn pu bliek
aank eek, was zijn ing ehou den kracht voel baar. Dit leek het soort ge -
rijp te ziel die qua be grip en lief de uit stijgt bo ven de mas sa, zelfs in dit
ge zel schap van toch al meer ont wik kel de en ex treem gevoelige
lieden. 

Hij be gon met z’n po si tie ten op zich te van de groep dui de lijk te
ma ken. Hij boog naar alle kan ten en maak te het Na mas te ge baar, uit -
druk kend dat hij in al len een god de lij ke aan we zig heid erkende.

‘Zoals u weet, is mijn ach ter grond niet het Wes ter se en li ne ai re
denk en, ik kom uit een cul tuur en tra di tie, waar tijd en rich ting veel -
eer cir cu lair zijn, waar in gro te cy cli zich her ha len en de waan van de
dag, de angst van het mo ment, moet wor den ge zien in een veel bre der 
ka der. Met de wes ter se met ho do lo gie heb ik le ren re du ce ren en ana -
ly se ren. Dat wil zeg gen: uit een ra fe len en de stuk jes apart be kij ken:
wat is het, wat doet het en waar om. Maar daar zit het risico in, dat je
het geheel niet meer ziet.’

Hij keek ons vrien de lijk in de ogen. De po wer van de man drong
diep in me door. Vol ver wach ting zet te ik mijn gees te lij ke zint ui gen
open om maar niets te missen.

‘Ik luis ter naar uw zoek tocht naar ve ran de ring, naar wat onze gast
een pa ra dig ma ver schui ving noemt, maar ver geef me, wat we de laat -
ste eeu wen en de cen nia zien is nog ver weg van het ein de van de
kali-yuga. Het lijkt erop dat we nog ste vig vast zit ten in de zelf ver nie -
ti ging. La ten we wat af stand ne men van de op ge won den doem denk -
ers en fu tu ro lo gen die in de kli maat cri sis, cy ber spa ce en in ter net het
ein de der tij den de gro te sprong voor waarts zien. Als we de jong ste
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ont wik ke ling en plaat sen in de con text van een voort gaan de in dus tri -
a li se ring – en daar mee van een toe ne men de ont men se lij king –, dan
ont vouwt zich een an der beeld dan de soort eindtijd crises die we
krijgen opgedrongen door de media.’

Het was even wen nen, mijn beeld van hoe een goe roe zou moe ten
spre ken kwam niet over een met hoe deze man sprak. Meer als een
eco noom. Ik ging er voor zit ten.

‘Industrialisering wil ik hier graag de fi ni ëren als het col lec ti ve ren
van onze be hoef tes. De pro duc tie wordt van een steeds gro te re
schaal, meer ge spe ci a li seerd, daar mee ook ge stand aar di seerd en
meer van het zelf de. We doen dat ui ter aard zo ef fi ci ënt mo ge lijk en
daar waar dat het op z’n goed koopst kan. Daar mee zeg ik na tuur lijk
niets nieuws als we het over de ge brui ke lijk in dus tri ële pro duc ten
heb ben: ka pi taal goe de ren en al dat moois van de mo der ne tijd zo als
de elek tro ni ca. Voor veel men sen is het ech ter on be kend dat ook de
voed sel pro duc tie is ge ïndustrialiseerd, waar bij ik doel op bio-in dus -
trie, groot scha li ge land bouw en vee teelt, vis se rij en vis kweek, tuin -
bouw on der glas. En we in dus tri a li se ren maar door, de ge zond heids -
zorg, de over heid en ook de we ten schap is vaak een soort fa briek ge -
wor den. De lief de en het con tact met an de ren au to ma ti se ren we al
met onze smartpho nes. Nog steeds niets nieuws voor de mees te toe -
hoor ders,’ zei hij glim lachend. Desondanks zaten we aan zijn lippen
gekluisterd. Zijn gezicht betrok en kreeg iets droevigs.

‘Met name uit de hoek van na tuur be scher ming en we ten schap zijn 
al ja ren ver ont rus te ge lui den te ho ren dat we daar mee de bio-di ver si -
teit en crea-di ver si teit, de bron nen van ve ran de ring die men dan
graag als voor uit gang be ti telt, aan tas ten. Het wer ke lijk ver ont rus ten -
de is dat me ga be drij ven ook die di ver si teit zijn gaan in dus tri a li se ren,
per so na li se ren, cus to mi zen. Daar mee lijkt het, als of we de gro te in -
dus tri a li se rings golf ge had heb ben, dat de we reld op weg is naar een
ken nis-eco no mie, naar ong ebrei del de keu ze vrij heid, naar het in vul -
len van alle ma te ri ële no den van de mens. Er wordt door voor stan -
ders van die vi sie graag ge we zen op de we reld wijd af ne men de ar moe -
de, de ho ge re le vens ver wach ting, de voor uit gang zij ge pre zen, het is
bijna een religie geworden dat alles beter, sneller en de laatste tijd zelfs 
ecologischer kan en moet.’

De laat ste zin werd in één adem uit ge sto ten, het geen een adre na li -
ne golf bij de toe hoor ders te weeg bracht. Ik voel de dat zelf en kon het
aan an de ren zien: rode ge laats kleur, on wil le keu ri ge be we ging en,
geschuif en geschuifel.

De Sri keek het aan en her nam het woord toen de on rust bij na on -
houd baar werd. Ver tel het nou! schreeuw de iets in me. Stel me ge rust!
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‘Als ik dan weer een stapje te rug doe, dan zie ik een heel an der
beeld. Ik zie dat de mens heid al leen nog maar meer, nog mas sa ler dan
ooit aan het in dus tri a li se ren is. Ik zei het al, draait de we ten schap niet
om het in dus tri a li se ren van ken nis? Is de me di sche sec tor niet het in -
dus tri a li se ren van ge ne zen, of al thans symp toom be strij ding? Is oor -
log niet ge ïndustrialiseerd con flict? Kunst en me dia steeds meer ge -
ïndustrialiseerd ver maak en be zi hou de rij? Kijk eens naar wat in ter -
net doet, is dat niet groot scha lig in dus tri a li se ren van in for ma tie be -
wa ren, toe gang ver le nen en con tact ma ken? Zijn smartpho nes ei gen -
lijk niets an ders dan ge ïndustrialiseerde com mu ni ca tie, ge col lec ti -
veerd en met een dui de lijk ver lies van in ter men se lij ke kwa li teit? Ie -
der een stuurt het zelf de soort be richt jes, so ci al me dia ver vlak ken en
stand aar di se ren hoe we met an de ren om gaan. Ik kan dit beeld nog
ex tre mer ma ken. Is de hele kunst sec tor niet een in dus tri a li se ring van
schoon heid, zijn onze com pu ter ga mes ook geen ge ïndustrialiseerd
spe len, is por no gra fie niet het in dus tri a li se ren van seks en relaties,
zijn we niet bezig steeds meer de menselijke emoties te vervlakken,
schaal baar en tot commodities te maken?’ 

De schrik zat er nu goed in. Deze man raak te ge voe li ge sna ren. Ik
zag ver twij fel de ge zich ten, een ge voel van mach te lo ze wan hoop
verd ik te zich als walm bo ven een smeu lend moe ras. Men her ken de
dit, ook al werd het zel den zo hard ge bracht. Ik ken de dit ge voel, dit
be sef dat we ge leefd wor den, al leen maar mo gen mee doen bin nen de
lijn tjes. Dat had ik elke week wel als ik een ar ti kel schreef. Alleen niet
zo sterk als nu.

Sri Sa tish Pa tel ging verd er.
‘De men sen in dus tri a li se ren steeds verd er. De cap tains of in dus try

ge brui ken steeds mooi e re woor den zo als ar ti fi cal in tel li gen ce om ont -
wik ke ling en die neer ko men op in dus tri a li se ren van in for ma tie ver -
wer king te ver ko pen. Met block chain gaan we zelfs het men se lijk ver -
trou wen in dus tri a li se ren en fei te lijk over bo dig ma ken. Ik vraag u:
wil len we wel le ven in een kunst ma ti ge we reld? Wil len we de pro duc -
ten en pro ces sen van de in dus tri ële re vo lu tie ook in onze emo ti o ne le
sfeer tot ge bod ma ken? Als we over al con cur ren tie in bou wen, spe le -
le men ten tot ef fi cien cy- en con tro le-tools ma ken zo als in ga mi fi ca ti -
on, ‘win ner ta kes all’ en ‘race to the bottom’ accepteren als de norm,
waar blijft dan de mens?’

Ver domd, dat is waar mijn zoons Vic en Lood het over had den!
Die jong ens za gen het scherp, mijn God.

De spre ker boog zich naar ons toe, het pu bliek.
‘Beste men sen, u bent, door wie u bent, door uw ga ven en in zicht,

in staat na te denk en over mo ge lijk he den deze trend te ke ren. Daar
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heeft u het ver mo gen toe. U dient trends wel eerst te her ken nen en te
er ken nen. U dient het be grip voor uit gang te kwa li fi ce ren en uit het
ta ber na kel van de tech no lo gi sche re li gie ha len. U dient de we ten -
schap te gen het licht te hou den: wat dient de mens en wat dient ont -
menselijking?’

De spre ker keek ons streng aan. ‘Dan volgt de be heer sing van het
geld ver keer van zelf. Hoe zeer het ook lijkt dat het ma ni pu le ren met
geld op hol ge sla gen is, geld is een af ge lei de van het men se lijk ver keer
en niet an ders om.’ Bij deze laat ste woor den keek hij mij aan. Of dacht
ik dat maar? Waar om kon deze man het zo een vou dig en be grij pe lijk
breng en? Ik zat al ja ren te zwe ten op for mu le ring en die door de beu -
gel van de hoofd re dac teur kon den, en toch iets over brach ten aan m’n
–na tuur lijk ui terst scep tisch– le zer spu bliek over de toe ne men de ont -
men se lij king. Want dat was de wolf onder de scha pen.

De spre ker ging verd er: 
‘Mensen stu ren en be stu ren deze we reld echt niet met ra ti o ne le

be slis sing en, als u dat al dacht. Het zijn onze emo ties die aan de mees -
te be slis sing en ten grond slag lig gen. Dat we ten we in de Oos ter se fi lo -
so fie en tra di ties al heel lang. De wijs heid van de oude mees ters was
en is geen ach ter haald pri mi ti vis me, in Wu Wei en de Tao Te Ching
vin den we dat, in de Upa nis hads en de Bha ga vat Gita stond al lang ge -
le den wat de mo der ne psycho lo gen en ma na ge ment goe roes nu als
nieuw op dis sen. Ze ont ken nen nog het be staan van een an de re we -
reld, van di men sies voor bij de aan raak ba re en meet ba re, maar ook
dat besef komt langzamerhand weer terug.’

Ah, ook hier kwam de an de re we reld, het spi ri tu e le of ex tra di -
men si o na le, aan bod. Dat was het gro te ver schil met waar de bank iers
over dach ten. Ik be gon me vloei baar te voe len, drij vend tus sen een
he mel die steeds lich ter werd, hoe ho ger ik keek, en een wa ter diep te,
die donk er der werd naar ma te ik die per keek. Het leek even wel of ik
de woor den wel hoor de ko men als ze over vlo gen, maar ze niet kon
vat ten. De ge waar wor ding week, ik zat ge woon op mijn stoel te mid -
den van de an de ren. De woor den van de Indiase heer kon ik gewoon
verstaan.

‘In dit ge zel schap, waar we die re a li sa tie ge za men lijk in de prak tijk
wil len breng en, waar in we in es sen tie, voor bij het ra ti o ne le en re duc -
ti o nis ti sche, een ho lis ti sche vi sie wil len be le ven en be voe len, is het
van be lang ons niet te zeer te ver ga pen aan de waan van de dag, maar
te speu ren naar de on der lig gen de pa tro nen. Wil len we de ech te oor -
za ken van de po li tie ke, eco no mi sche en zelfs de fi nan ci ële ont wik ke -
ling en be grij pen en dui den, dan moe ten we dus op zoek naar de emo -
ties, bij onszelf, bij de tegenpartij, maar eigenlijk bij iedereen.’
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Hier kreeg ik even het ge voel, dat hij iets meer be greep van het
nieu we pa ra dig ma dan ik zelf. .

‘Onze kring heeft daar voor een aan pak ont wik keld, die hoe wel
ge stoeld op veel ou de re tra di ties, toch als ta me lijk uniek in ons tijds -
ge wricht kan wor den ge zien. Door “sen si ti ves”, men sen met bij zon de -
re ga ven van per cep tie, sa men te breng en is het mo ge lijk om ook
voor bij het ra ti o ne le en cau sa le in zich ten te ver wer ven. Dat doen we
op een spe ci a le ma nier, die dui de lijk ri tu eel is, want men sen heb ben
het hou vast no dig van een pro ce du re, een li tur gie en ri tu eel om zich
los te kun nen ma ken van de nor ma le, ego-ge bon den wer ke lijk heid.
We moe ten hier ons ego los la ten, con tact ma ken met onze die pe re
iden ti teit, com mu ni ce ren van uit onze ziel, niet van uit onze mas kers
of per soon lijk heid. We zijn hier sa men om door mid del van spe ci a le
pro ce du res onze spe ci a le ta len ten te ge brui ken om de les sen en in -
zich ten, die mijn heer Blink ver za meld en aan u door ge ge ven heeft,
van uit het per spec tief van een bre de re wer ke lijk heid te ont vang en.
Maar we gaan eerst even ge nie ten van onze rösti’s, want het wordt nog 
een hele zit vanavond, geniet ervan, daarna gaan we de stoelen wat
anders neerzetten, maar voor nu: smakelijk eten.’

De zaal zat een mo ment be duusd. De snel le wen ding van een – zij
het sum mie re – be schrij ving van een vij an dig aan doen de we reld naar 
het hier en nu van de kring en van mijn aan we zig heid en in breng, had
een on ver wach te draai aan de bij eenk omst gegeven.

Knap ge daan, het was nu per soon lijk ge wor den. De men sen in de
zaal en die Sri Sa tish Pa tel, ze wa ren er al le maal om mijn taak uit voer -
baar te ma ken. De ve rant woor de lijk heid was groot, maar voel de lang
niet meer zo zwaar als eerst. Hij werd nu door meer men sen ge dr -
agen.

De man nen die eer der ook de zaak had den voor be reid en met hun
prak tisch en doel ge richt wer ken zich wat on der scheid den van de wat
va ge re “sen si ti ves” ging en bor den op schep pen en rond de len van uit
trol leys die ong emerkt door een ca te ring be drijf wa ren af ge le verd. Ie -
der een kreeg pre cies wat hij of zij be steld had. Ie de re por tie kwam op
een mooi bord je, met een naam stic ker en een uit spa ring voor een
glas. Daar in zat voor de mees ten wit te wijn, voor een aan tal men sen
was het ook ge woon wa ter. Het wa ren al le maal ve ge ta ri sche ge rech -
ten, er wa ren nog al wat verschillende variaties op het thema rösti
mogelijk, bleek nu.

Ik zat met een schaap acht i ge blik te eten. Nie mand sprak me aan,
ge luk kig. Dat drij ven op die oce aan was za lig ge weest, ego loos, uit ge -
breid als een olie vlek, dei nend op de golven.
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Na het eten wer den de stoe len net als va noch tend in een hal ve cir -
kel ge plaatst, met in het mid del punt een plaats voor mij. De mees ten
na men plaats, maar som mi gen stel den zich op voor de deu ren, als
een soort wach ters die de ruim te be vei lig den. De hele op zet deed me
denk en aan de ri tu e len zo als ik die wel op new-age bij eenk om sten
had mee ge maakt waar ik met My ri am naar toe was ge weest. Maar dit
was se rieus, er werd niet ge lachen of geg nif feld, dit was dui de lijk ook
niet de eer ste keer dat dit ge zel schap op deze ma nier bij een was. Er
ble ken ook vrij ong emerkt wat vrij gro te kris tal len te zijn neer ge zet,
waar mee een soort ruim te werd af ge ba kend. Spe ci a le kleed jes rond
mijn stoel maak ten dui de lijk dat ik het brandpunt van de groeps -
energie was. 

De spre ker, die dui de lijk een soort pries ter-rol had en als voor -
gang er op trad, bleef staan te gen over mijn stoel, maak te een ge baar,
men ging staan en gaf el kaar een hand en maak te een ohm klank. Dat
leek op het zoe men, dat ik al eer der had ge hoord, som mi gen voeg den
bo ven to nen toe en het re sul taat was een in dring en de ge luids golf, die
een paar mi nu ten aan hield. De voor gang er keek daar op ie der een kort 
aan, als of hij hen ver wel kom de in de hal ve cir kel, maar dan zon der
woor den. Ver vol gens ging en de mees ten zit ten, maar blijk baar was
dit ook het mo ment waar op men zich even in di vi du eel kon voor be -
rei den en som mi gen de den dat door te knie len, even rond te lo pen en
een enk eling raak te me even aan, heel vluch tig maar dui de lijk con tact 
ma kend. De sfeer was vrien de lijk, mis schien was lief de vol nog een
be te re beschrijving, dit ging om een samen spel, tussen de kringleden
en mij. 

Ik kon al les zien en ho ren, al les waar ne men, als stond ik ach ter
me zelf. 

De rond dwar re len de men sen ging en zit ten, zo als spreeu wen die
van uit een zwerm in groepjes op hun roest plaats lan den. Alleen was
er geen ge kwet ter bij, be dacht ik glim lachend. Aan de ge zich ten was
te zien dat ze zich con cen treer den, som mi gen me di teer den. Op een
te ken van de Indi ër be gon weer het ohmen. De ge nen die me di teer -
den de den er niet aan mee. Er ont stond wel een al les om vat tend ach -
ter grond ge luid, een plat form als het ware, waar ver schij ning en zich
kon den ma ni fes te ren. Dat duur de vrij lang. Ik ver loor het be sef van
tijd, deed mijn ogen dicht en voel de me los ko men van mijn zelf be -
wust zijn, op ge no men in een vi bra tie van een heel an de re orde. Ik was
niet lang er me zelf, mijn zelf beeld los te op in een soort wolk van be -
wust zijn, waar in er al leen maar een er va ring was, maar geen er va ren -
de. Een won der lij ke staat van zijn, zon der oor deel, zon der ego, zon -
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der iden ti teit en met een ge voel van ver bon den heid. Het was mijn
thuis, gefocust, heel anders dan de uitgebreidheid van daarnet.

Na een tijd, hoe lang het ge duurd had wist ik niet, schrok ik min of
meer wak ker, keek om me heen en zag dat de groep ook niet meer in
hun tran ce-staat was. Ie der een keek ge fas ci neerd naar mij. Ik kon al -
leen maar met open mond te rug staren.

De Indi a se heer ver brak de stil te. 
‘Beste Die de ric, we heb ben je “ge le zen” en dank en je voor je be rei -

dwil lig heid je te ope nen voor deze voor jou vast erg ong ebrui ke lij ke
ma nier van com mu ni ce ren. Wij gaan nu, sa men en met res pect voor
ie ders aan pak en spe ci a le per spec tief, pro be ren ge za men lijk tot een
soort sa men vat ting te ko men. Omdat we onze be vin ding en weer in
nor ma le taal zul len moe ten overd ra gen aan an de ren, gaan we dat niet 
in stil te doen, maar via een spe ci a le pro ce du re, waar bij we eerst in
kop pels, die heel wel be wust ge vormd zijn en el kaar aan vul len, gaan
wer ken, dan in klei ne groepjes en ui tein de lijk rolt er een soort con -
sen sus uit. Die zul len we dan met jou be spre ken, om te con fir me ren
dat we op een lijn zit ten. Mis schien volgt er dan wat dis cus sie, want
juist de ver ta ling van onze in zich ten naar de al le daag se wer ke lijk heid
is niet een vou dig. Het is na tuur lijk ook jouw ta lent om zo’n brug te
slaan, als jour na list. Op dit mo ment ben je bij onze on der linge be -
raad sla ging en niet echt no dig. Als er op ba sis van je eerdere exposé
toch nog wat specifieke vragen zijn, willen we die graag aan je voor -
leggen.’ 

Ik stond op eens in de kou. Ze wa ren klaar met me, en ging en hun
ding doen, wat ik verd er voel de tel de blijk baar niet meer mee.  Ik was
‘gelezen’ en verd er niet in te res sant meer. Ik was ge bruikt, door de
groep die even in m’n geest mocht peu te ren, maar verd er voor mij
geen ech te in te res se had den. Stel le tje au tis ten! Ver bijs terd liet ik me
door Syl via naar de kof fie ta fel lei den waar ze me een glas wijn in de
hand druk te. Ik voel de me ge bruikt, ook door Syl via, deze men sen za -
gen me als een soort ora kel, dat ze wel kon den ge brui ken, ver d er was
ik niet in te res sant voor ze. Mijn eer de re twij fel over het eli tai re
karakter van de Basel Kring stak de kop weer op.

‘Rust even uit,’ glim lach te ze. ‘Ik moet dring end een paar men sen
hier spre ken. Ik zie je zo!’

Zo plot se ling was de op mij ge fo cus te ener gie van de groep ver -
bro ken, dat ik me ziek voel de wor den. De wijn liet ik staan. Zou dan
nie mand be sef fen wat hun ener gie met ie mand deed? Ze had den me
ge woon uit ge wrong en en de dweil aan de was lijn op ge hang en. Dan
was hij morgen weer bruikbaar.

312



Er kwam een man naar me toe.
‘Mag ik even bij u zit ten? Ik heb een vraag.’
Ik knik te ver moeid.
Hij open de zijn hand vlak voor mijn ogen. Er lag een nug get in.
‘Kunt u zeg gen of dit het ma gi sche goud is waar u over heeft ge -

spro ken?’
Bij na au to ma tisch hield ik mijn hand op en hij liet het klom pje er

voor zich tig in rol len. ‘Ik heb het ge ërfd van mijn groot va der en ge -
bruik het af en toe bij mijn helingen.’

Ik had de nug get van Frans Doe dijns een keer op mijn hand ge had. 
Dat had een heel vreem de fy sie ke ge waar wor ding te weeg ge bracht:
op de plek waar het lag leek mijn hand een gat te heb ben, waar in het
klom pje zweef de. Het had me toen in een flits la ten zien dat Frans’ z’n
ver haal slechts het topje van een ijs berg was en dat dit iso to peng oud
voor heel goe de ding en, maar ook voor heel kwa de ding en ge bruikt
kon wor den. Maar moest ik die ken nis nu zo maar weg ge ven aan deze
man? Het idee, dat ruw goud naast de kwa li teit als re de lijk on ver -
gank elijk ma te ri aal ook nog een bij zon de re kwa li teit heeft en dat de
al che mis ten dat blijk baar al wis ten, is erg ge voe li ge in for ma tie. Goud
is, van we ge het po ten tieel voor fy sie ke trans for ma tie, ook ma gisch
in te res sant, het is een soort brug naar de an de re, spi ri tu e le we reld.
Niet voor niets dra gen ko ning en kro nen en zijn ri tu e le ge wa den met
goud be stikt. Het heeft dus een eso te ri sche waar de, het zorgt voor een 
ver bin ding met an de re dimensies. Zou deze man dat misschien
vermoeden of zelf weten en wilde hij me testen?

‘Het spijt me, het komt bij me over als ge woon goud,’ mom pel de ik. 
De man gris te het zo wat van mijn hand.

‘U heeft dus wel eens ma gisch goud in han den ge had?’
Ik knik te. Waar schijn lijk voel de de man dat ik niet erg toe schie te -

lijk was en hij droop af. Ik moest aan de bad ce re mo nie bij een bo noe -
man in Su ri na me denk en die Frans in zijn boek had be schre ven. Daar 
zou den heel wat meer men sen baat bij heb ben. Zeker ik wel.

Mijn mis se lijk heid was (door het ge sprek je?) weg ge trok ken. Het
glas wijn kwam nu te pas. Ik kon ook weer waar ne men. Er raas den
on con tro leer ba re ge voe lens door me heen, ik was nog steeds kwaad.
Alleen wa ren er nu geen pil le tjes om dat een beet je te kal me ren. Ik
moest mijn ge zon de ver stand ge brui ken. Ana ly se ren, Blink! Dat kan
je goed. Had die man me mis schien ge heeld zon der dat ik dat door -
had? Met een smoes over ma gisch goud? Maar hij was echt te leur ge -
steld ge weest. Of was dat om dat ik hem de toe gang tot mijn zelf ont -
zeg de? Ik voel de me lu ci de en be ne veld te ge lijk: ik kon we zen lij ke
vragen stellen en tege lijk de antwoorden niet weten.
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Over al ston den groepjes te pra ten. Syl via zag me kij ken en zwaai -
de. Het was ui ter ma te on waar schijn lijk dat nie mand van deze groep
‘sen si ti ves’ mijn dis tress zou voe len. Het had dus een an de re re den dat
ik hier ge ïsoleerd zat. Het was de be doe ling, of ik deed het zelf. Of al -
le bei. Bei de opties waren onaangenaam.

Er wa ren kop pels ont staan die ei gen han dig een ta fel tje neer zet ten
met twee stoe len er bij, waar ze dan op ge demp te toon met el kaar in
ge sprek ging en. Ik zag het aan en zag een weef sel groei en. Niet echt,
het was meer mijn beel den de ver mo gen dat ook in dro men werk -
zaam was, dat als het ware een bol wol zag groei en uit dra den die van
een groot aan tal men sen uit ging en. Wa ren dat nou hallu cinaties, of
wat?

Ta fels wer den aan el kaar ge scho ven, de groe pen wer den gro ter.
Het ging al le maal bui ten mij om. Ik deed er niet meer toe. In me

groei de een klont, een stroe ve, pijn lij ke klont.
Iets trok mijn aan dacht. De sfeer ve ran der de. De ta fels wer den in

rij en ge scho ven. Nie mand kwam naar me toe om me uit te no di gen
er bij te ko men zit ten. Het was dat ik me am per kon be we gen, an ders
was ik de zaal uitgelopen.

De spre ker had met di ver se per so nen staan pra ten en liep nu naar
vo ren. Mijn waar ne men was on ve ran derd alert.

Hij nam het woord.
‘De in te res san te in zich ten, die hier naar vo ren ko men en waar we

be nieuwd naar wa ren, en dat zal Die de ric mis schien niet di rect be a -
men, zijn geen kwes tie van dui de lij ke mecha nis men, van para dig ma’s 
waar we aan kun nen stu ren, maar van be grij pen wat er ten diep ste
speelt. Een pa ra dig ma is na me lijk niet een oor zaak, maar een ge volg,
een uit komst van een ver ge lij king. We heb ben, via wat om we gen en
zon der daar echt dui de lijk over te zijn, Die de ric op pad ge stuurd als
voe ler, niet als we ter, al lie ten we hem die il lu sie. Zijn taak was het om
door de mas kers en la gen van de ra ti o ne le ca bal heen te prik ken, de
wer ke lij ke ge voe lens op te pik ken van wat we ei gen lijk on te recht onze 
te gen stre vers noe men, want ook zij zijn deel van het ge heel en spe len
hun rol. Die die pe re bood schap die we zoch ten heeft niets te ma ken
met mo del len en eco no mi sche the o rie ën, maar met wat de men sen
die zich op dat ni veau be zig hou den met be leid en uit voe ring, nu ei -
gen lijk wil len. Hun mo ti va tie, hun emo ties, hun ver bor gen agenda’s,
dat is voor ons van be lang, op de lange ter mijn is dat veel re le van ter
dan of de ren te voet nu wat om hoog gaat of dat er han dels ak koor den
ge slo ten gaan wor den. Het is dui de lijk dat Die de ric de juis te man
voor deze ontdekkingstocht was, want hij is veranderd, hij heeft de
echte boodschappen opge slagen in zijn ziel.’
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Ik voel de een ij zi ge kwaad heid op ko men, men had mij ge bruikt
als mijnk ana rie, als vo gel tje om het ge vaar te sig na le ren en even tu eel
alarm te slaan, en be dek te dat nu met vlei en de op mer king en, maar
dat ik was ge bruikt bleef over eind. De spre ker be gon met het voor le -
zen van de voorlopige con clusies:

‘Er is een groei en de on enig heid in het fi nan cieel-ra ti o ne le kamp
over hun fo cus op mo del len en be heers baar heid. De eco no mi sche
we ten schap van de vo ri ge eeuw wordt als in ade quaat en te mo del -
matig gezien.

De fac tie die bre der wil kij ken en met name de emo ti o ne le even -
wich ten be lang rij ker vindt dan de geld stro men en va lu ta schom me -
ling en, krijgt meer steun.

Men wil sa men wer ken met al ter na tie ve clubs, zo als de Club van
Rome, de Club van Boe da pest en ui tein de lijk ook met ons, wan neer
wij ons ken baar maken.

Het te rug bui gen van de glo ba li se ring, met meer na druk op re gi o -
na le eco no mie ën, is niet be ang sti gend, maar een min of meer nor ma -
le re ac tie op te ver door ge sla gen voor uit gangs denk en en we reld wij de
ver vlak king van cul tu ren en nationale identiteiten.

De tech no lo gi sche ont wik ke ling en zo als bit coins, zelf rij den de
auto’s, smartpho nes, Inter net of Things, AI en ro bots zijn op ter mijn
be drei gend, maar voor lo pig vrij be heers baar. Wat ong eluk jes met die
zelf rij den de auto’s kun nen de ont wik ke ling daar van ja ren ver tra gen,
en dat geldt voor vrij wel alle nieu we ont wik ke ling en. Een nieuw vi rus 
kan de eco no mie meer scha den dan een kern ramp, de prijs van olie of 
een beurs dip. De mens is nog niet toe aan fun da men te le ver schui -
ving en, de re ac tie pa tro nen zo als te rug val len op te beperkt groeps -
denken en identificatie onderstrepen dat.

De in ves te ring en in kli maat con tro le, ener gie be spa ring en al ter na -
tie ve bron nen zor gen voor een zo da ni ge sti mu le ring van de we reld -
wij de eco no mie, dat an de re ‘oorlogen’ min der re le vant wor den. Er
kan genoeg aan verdiend worden.

We rel dwijd zijn de po si ties van zich in fe rieur voe len de lan den zo -
als Chi na en voor al Rus land ver be terd. Ze voe len zich aang eval len,
maar zien dat ook als een be ves ti ging van hun groei en de in vloed.
Ame ri ka heeft la ten zien, dat men de ei gen post-im pe ri a le we reld po -
li tie ke be moei e nis be treurt en heeft de hand uit ge sto ken naar
bijvoorbeeld de Koreaanse brandhaard.’ 

Wat er ge zegd werd, op zich een hel de re ana ly se, kwam ong ehin -
derd bin nen, de draag wijd te er van was hel der als glas, maar mijn we -
zen stond to taal op los se schroe ven. Mijn hele wer ke lijk heid was on -
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der uit ge haald. Had den de Ba sel men sen dat al le maal uit mij we ten te
des til le ren? Ergens be sef te ik ook wel dat wat men hier als be lang rij ke 
trends aang af, ei gen lijk heel goed over een kwam met wat ik zelf in
mijn ar ti ke len pro beer de ‘aan de man te brengen’. Wat dat be treft was
het niet ver ba zend. Het was al leen de ma nier waar op. Die de ric Blink,
druk met het zoe ken van kluit jes in het riet terwijl het echte feest heel
ergens anders was.

Ik voel de me mis bruikt, aang erand in mijn we zen. Te ge lijk was er
een soort op ge to gen heid in een an der deel van me, dat hier ein de lijk
dui de lijk heid kwam, licht op het duis te re. Mijn fo cus op een nieuw
pa ra dig ma, het ana ly se ren van mo del len en ma the ma ti sche ver kla -
ring en was iets voor de hype van de dag in de krant. Waar het om
draai de was wat er op een die per ni veau speel de en dat kwam hier aan
het licht.

Ik was er nog niet uit, en kon ook niet meer zien dan dat er in der -
daad een gro te ver schui ving aan zat te ko men, maar wan neer en in
wel ke rich ting was me nog on dui de lijk. Het ging in de rich ting van
een bij dra ge-eco no mie, mis schien ook wel een ve rant woor de lijk -
heids-eco no mie, meer so ci aal maar ook meer in di vi du eel be trok ken, 
ei gen lijk haaks op de col lec tie ve-in di vi du e le as, waar ik het eer der ge -
zocht had. Niet te rug ve ren van te veel winst denk en, maar anders
denken. Alleen wist ik nog niet hoe. 

Ik keek om me heen, nie mand let te op mij, ze wa ren klaar met me.
Mijn on ze ker heid nam weer be zit van me, ik ont snap te even aan de
re a li teit van het mo ment. Ik was kwaad, ge schokt, voel de me weg dui -
ken in een ei gen we reld je, van zelf be klag en isolatie.
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WOE DE, PA NIEK EN NIEU WE 
OR DE NING

Sri Sa tish Pa tel was uit ge spro ken en zei iets te gen mij. De ses sie
was ten slot te deels om het uit pei len van mij ge gaan. In een soort tran -
ce, half hier en half in de gal men de hol te die ik zelf was, hoor de ik mij -
zelf ding en zeg gen en be dank en voor de in zich ten. Alsof ie mand an -
ders aan de touw tjes van Diederic Marionet trok.

De bij eenk omst brak op. Men sen kwa men naar me toe en zei den
wat, mijn mond be woog en maak te ge lui den die hen blijk baar te vre -
den stem den. Een vrouw die Syl via heet te kwam naar me toe en leid -
de me aan mijn arm naar bui ten, waar ze me in een taxi duw de. Met
enig mis prij zen con sta teer de ik dat ze ook ing estapt was en de chauf -
feur in struc ties gaf, die wel ver staan baar, maar op een of an de re ma -
nier be te ke nis loos wa ren. Even la ter kwam het ant woord bo ven drij -
ven: ze had Frans ge spro ken. Ik zat naast haar, maar voel de een enor -
me af stand, dit was ie mand die ik had ver trouwd, maar nu bleek dat
ze met me gespeeld had.

Het was erg met me ge steld en ik maak te me ernstig ong erust. Dit
was het be gin van waan zin. Ik was me zelf aan het ver lie zen.

De rit langs de kronk elen de weg om hoog naar het ho tel le tje waar
we ver ble ven bracht me te rug bij me zelf. De hoge top pen wa ren ros -
sig ver licht door de on der gaan de zon, op donk ere hel ling en we mel de
het van licht jes, die lang zaam uit dun den naar ma te de ber gen hoger
en steiler werden.

Ik kon weer na denk en. Wat was de be te ke nis van wat er ge beurd
was? Niet zo zeer de ont hul ling en door de Indi a se spre ker, voor al het
iso le ment waar in ik bij na verdronken was. 

En het ver raad.
Van uit mijn oog hoe ken keek ik naar het pro fiel van Sylvia’s ge -

zicht, dat in de duis ter nis bin nen de auto even als een sil hou et af stak
te gen een ver lich te berg top ver weg. Ik voel de me door haar ver ra den. 
Ge bruikt. Als een as set ing ezet in de strijd van de Ba sel Kring te gen de 
geld mag na ten. Het ver war de me, haar lief de leek me op recht toe.
Waar was mijn lief de ge ble ven? Waar wan trou wen is, kan geen liefde
zijn, zo simpel is dat.

De taxi reed de par keer plaats van het ho tel le tje op.
‘We zijn er, lie ve ling,’ zei Syl via en leg de haar hand op mijn arm. In

een on be heers ba re re flex trok ik die terug.
‘Wat is er, schrok je?’
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Ik mom pel de iets on ver staan baars en vlucht te de auto uit. Ter wijl
Syl via met de chauf feur af re ken de ren de ik met twee tre den te ge lijk
de trap naar onze ka mer op. Ik smeet de deur open, bin nens monds
vloe kend, schel dend en tie rend: ik wil de de an de re gas ten niet ver -
ontrusten.

Pa niek. Wat moest ik doen? Ik wil de al leen zijn, naar huis. In ie der
ge val niet in één bed sla pen met mijn gu ar di an ang el.

Ik zag me zelf op split sen: de ge kwet ste ik ging ach ter uit, een ij zi ge
mr. Blink bleef mid den in de ka mer staan, in af wach ting van de
vrouw die hij de trap op hoor de komen.

‘Je zou me een groot ple zier doen als je een ei gen ka mer neemt,’ zei
de ij zi ge. ‘Morgen ga ik naar huis. Alleen.’

De ij zi ge wei ger de naar het ont zet te ge zicht van de vrouw te kij -
ken. Hij stak geen poot uit toen ze spra ke loos zwicht te en haar spul -
len be gon te verzamelen.

Ter wijl ze be zig was zet te ik mijn kop te le foon op en zet te de mu -
ziek op mijn lap top hard. Ik wil de niet ho ren hoe ze wegging.

Even la ter was ik al leen.
Ook in bed. Mijn kwaad heid zat zo diep dat ik niet kon sla pen, niet 

kon rou wen om de ver lo ren lief de, me zelf niet kon troos ten. Keer op
keer her be leef de ik de dag, de voor gaan de dag, alle da gen. Er moes ten 
be te ke nis sen zijn die ik ge mist had of ver on acht zaam de. Ergens in
deze on waar schijn lij ke op een vol ging van ont moe ting en en ge sprek -
ken moest de ech te Die de ric Blink te vin den zijn. Maar wie was dat,
was de volgende vraag.

Ik stond op. Er was nog wijn, die ik ril lend in mijn bad jas op het
bal kon op dronk.

Ik be gon te be grij pen waar om ik niet ing elicht was over mijn wer -
ke lij ke rol bij het cong res: nie mand had toen een idee waar het om
ging. Noch bij de bank iers, noch bij de Ba sel Kring. In we zen was Ali -
ce de cen tra le fi guur, ook al van we ge haar ach ter grond en de su per rij -
ken in haar net werk. Ik kreeg het ge voel dat zij me had uit ge ko zen...
na tuur lijk, die keus werd door meer cong res gang ers ge steund die mij
ken den, maar het was door haar toe doen en aan dring en bij de Fran se
or ga ni sa to ren dat ik een uit no di ging had om – bui ten het wer ke lij ke
cong res om – idee ën aan te rei ken en een ven ster naar de we reld te
ope nen door mid del van mijn ar ti ke len. En het was Aart ge weest die
mij onder haar aandacht had gebracht. Al wist hij dat toen niet.

Het bracht een en an der in per spec tief. Hoe kon ik dat in mijn vol -
gen de ar ti kel ver wer ken? Een pa ra dig ma zou zich zelf wel ont vou wen 
als de ver schil len de par tij en over een stem ming be gon nen te vin den
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over de koers die de mens heid in wil de slaan. Dat hoef de mijn heer
Blink he le maal niet te doen. Die broek was veel te groot, de in ter vie -
wer in Lon den had helemaal gelijk gehad.

Het was een ve ra de ming om hier tot deze con clu sie te ko men. Ik
dank te mijn ana ly ti sche ver mo gen, maar wat moest ik doen met die
baai erd aan te gen strij di ge, hart ver scheu ren de ge voe lens in mijn bin -
nen ste? Hoe moest ik me in deze om stan dig he den op stel len, ook
naar Sylvia toe?

Er was iets ge beurd met mijn lief de voor haar. Be zoe deld. Was dat
te recht? Was ik echt be la zerd?

Be droefd kroop ik weer in bed, waar ein de lijk mijn bran den de
ogen wer den ge blust door tra nen. 

Ge bons op de deur. ‘Diederic!’
Ik had de ka mer deur niet op slot ge daan! Een golf van ver ont rus -

ting maak te adre na li ne in me los. Nog voord at ik het alarm ge voel had 
kun nen dui den kwam Syl via de ka mer in, haar mo biel voor zich uit -
ge sto ken. ‘Aart. Sms. Ali ce en Han nah zijn verd we nen. Met hun spul -
len.’

Dit zat in de lucht, ik was niet echt ver rast, maar het was wel een
mo ment om wak ker te wor den, in ac tie te ko men. Aller lei sus sen de
ver kla ring en ren den voor bij, wer den ge neu tra li seerd door Sylvia’s
ver ont rus ting en lie ten slechts één re ac tie over: ‘We gaan nu met een
te rug.’ Syl via knik te. ‘Pak maar vast in. Ik ga een vlucht boe ken van af
Zürich en de treintijden uitzoeken.’ 

Mijn nei ging om een auto te hu ren en spoor slags naar Amster dam 
te rij den was na tuur lijk be lache lijk, trei nen en vlieg tui gen wa ren sne -
l ler. ‘Ik bel Aart.’

‘Neem mijn toe stel, het jou we is waar schijn lijk leeg. Aart had jou
eerst pro be ren te be rei ken.’

Hij nam di rect op. ‘Ben je nog in Da vos?
‘Sylvia is een vlucht te rug aan het boe ken.’
‘Mooi. Ik heb in tus sen een be richt ge von den, op de wc in hun zo -

mer huis je. Ik denk van Han nah, op een stuk je papier.’
‘Ik weet het niet. Wat stond er?’
‘“Ali ce baby”.’
Wist Aart van het be ding dat Ali ce zich moest la ten in se mi ne ren?

Waar schijn lijk niet. De bood schap had daar bij na ze ker mee te ma -
ken. En dat het al le maal niet zo vrien de lijk werd aang epakt, was ook
dui de lijk, Ali ce werd gewoon ontvoerd.

‘Weird. Heeft ie mand iets ge zien?’
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‘Ik heb even bij de bu ren ge ke ken, maar alle huis jes zijn on be -
woond.’

‘Het klinkt stom om spoor slags te rug te ko men, maar ik weet geen
an de re ade qua te re ac tie. Niet dat we veel kun nen doen.’

‘Hoe ging het daar in Da vos bij de spe ci a le mee ting van die al ter -
na tie ve kring?’

‘Nou... hef tig. Ver tel ik je daar wel, dan kan het bij mij een beet je
zak ken.’

‘Wat dan?’
‘Oh, eh, het is al le maal niet zo ge gaan als ik ge dacht had. Het was

slik ken, slik ken, slik ken.’
‘Let de ko men de tijd op sig na len, mak ker.’
Hij ook al? ‘Dank je. Tot mor gen.’
‘Pas op je zelf, Die de ric.’
‘Dank je.’ Waar doel de hij op? Had hij door dat er iets aan de hand

was tus sen Syl via en mij? Waar schijn lijk was het ang sti ge ver beel ding
van me. Het ge sprek liet me be ve rig als een ge la ti ne pud ding achter.

Syl via luis ter de zwij gend naar mijn min of meer be ves tig de ver -
moe den dat Ali ce was ont voerd door een or ga ni sa tie die haar moest
in se mi ne ren en haar spruit opvoeden.

‘Mijn ge voel zegt dat je ge lijk hebt. Het klopt met wat we eer der
wis ten over het tes ta ment van haar va der. Maar: hoe heb ben ze haar
ge von den en waar om heb ben ze Han nah mee ge no men?’

‘Ze werd al eer der ach ter volgd, het zat er wel in, en ze heeft toch
een chip om haar te tra ce ren.. En mis schien heeft Ali ce Han nah ge -
vraagd om mee te gaan, weet jij veel. Mis schien was Han nah wel een
mol, die via jou Ali ce bij die men sen moest breng en. Maar ik denk dat 
het geen echt ge vaar inhoudt.’

‘Dat zou kun nen.’ Ze zag er iets min der ver ont rust uit. ‘Oké. We
heb ben nog even tijd, ik kon nog twee plaat sen krij gen op een vlucht
van mid dag om half vijf.’

‘Laten we vast naar het vlieg veld gaan, het maakt me al leen maar
hy per ner veus als we gaan wach ten.’

De hele reis naar Amster dam za ten we zwij gend naast el kaar, Syl -
via met een boek en ik schrij vend op mijn lap top. Hoe ver hiel den de
ar ti ke len die tot nu toe wa ren ver sche nen zich met de open ba ring en
van gis ter? Op de ach ter grond zeur de het ge mis van het bond je dat
gis te ren ver bro ken was. De vrouw naast me was mo men teel een
vreem de, ie mand die hoog stens mee zou hel pen om Ali ce en Han nah
te rug te vin den. En dat van we ge haar trai ning en ge voe lig heid ook de
aangewezen persoon was.
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Aart wacht te ons op met een ge zel lig ver licht huis en al ler lei lek -
kers. Syl via maak te ken nis met Aarts echt vriend, Alexan der, even ge -
moe de lijk als Aart en werk zaam als sce na ri o schrij ver voor film- en
te le vi sie pro duc ties. 

Na een hapje en een drank je to gen we – met eni ge te gen zin van
mijn kant – naar het nu ver la ten zo mer huis je waar Ali ce en Han nah
ge lo geerd had den. Syl via wil de ter plaat se kij ken of ze nog aan wij -
zing en gewaar kon worden.

Hoe we ook zoch ten, we von den niet meer fy sie ke aan wij zing en.
Er wa ren verd er geen spo ren, geen voet stap pen, geen af druk ken van
au to ban den. Alle spul len van zo wel Ali ce als Han nah wa ren verd we -
nen. Zelfs het gla zen plank je on der de spie gel was nog schoong e -
maakt, net als het keu ken tje. Geen ving er af druk ken. Niets on der of in 
de bed den. Alleen dat kattebelletje op het toilet.

‘Alice’s sur veil lan ce was ong etwij feld op de hoog te van haar ver -
blijf plaats. Het gaat niet om die neef, maar om de uit voer ders van de
er fe nis-voor waar den. Ik denk dat zij haar op ge haald heb ben om dat
de in se mi na tie niet lang er uit ge steld kon wor den en dat Han nah met
haar is mee ge gaan om haar niet al leen te la ten.’ Dat klonk niet al leen
lo gisch, ik had ook een aan ze ker heid gren zend ver moe den dat de
vork inderdaad zo in de steel zat.

Syl via stond daar maar. Ze was ge schokt, maar niet over stuur. Ik
zag wat tra nen drup pen, maar ze bleef verd er koel en hel der. Ik was
meer van slag. Het leek wel of al les bij me was uit ge scha keld. Over
Ali ce en Han nah maak te ik me geen ech te zor gen, het was meer een
soort grim mig heid dat me deed be slui ten de twee vrou wen te be vrij -
den, of wat dan ook. Mis schien niet erg ra ti o neel, maar blijk baar wil -
de Syl via dat ook. Zij had dit er gens wel ver wacht, blijk baar had den
Ali ce en zij dit ook door ge spro ken, en een soort plan ontwikkeld.

We be slo ten te wach ten op na de re be rich ten of nieu we in zich ten
en ging en te rug naar mijn zo mer huis, waar Aart en ik nog uren za ten
te pra ten, te eten en te drink en. Syl via had zich in het vroe ge re ka mer -
tje van Han nah teruggetrokken.

Na een paar uur werd ik wak ker, het liep te gen de da ge raad en ik
ging naar het strand om uit te waai en.

Het was grauw weer met vla ge ri ge wind van uit het zui dwes ten. Zo
voel de ik me ook. Ali ce ont voerd, een re la tie breuk met mijn twee de
lief de. Het wak ker de een man ne lij ke strijd lust in me aan, waar ik
niets mee wist uit te rich ten. Want wat kon ik doen? Ik kon op mijn
ving ers na tel len dat ze in mid dels in de VS wa ren, dat was de thuis ba -
sis van haar fa mi lie en de or ga ni sa tie die het tes ta ment moest uit voe -
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ren. Het had geen zin om Schip hol te bel len voor in for ma tie over
vluch ten van particuliere jets. Dat waren er zoveel.

Bij het ont bijt stel de Syl via voor om Ali ce haar zaa kwaar ne mer
Günther Hei ne mann te be na de ren on der het mom dat ik een in ter -
view met Ali ce wil de doen. Het was het eni ge con struc tie ve idee dat
op kwam. Ik ging maar aan het werk, wat jour na lis tiek in ter net ten en
de re dac tie con tac ten. Alexan der leen de mijn auto om naar Am ster -
dam te gaan voor een afspraak.

We za ten in stil te te wer ken toen Syl via in de mid dag haas tig van
een strand wan de ling te rug keer de. ‘Günther heeft me een adres in de
VS ge-smst!’

Blijk baar was hij toch niet he le maal in het spel be trok ken, an ders
zou hij ons niks ver teld heb ben. Hij had een dub be le pet, ener zijds
steun de hij de fa mi lie en de be heer ders van haar ver mo gen, an der -
zijds had ie ook wel een zwak voor Ali ce en be sef te dat zij ui tein de lijk
zijn baas zou wor den. Zijn in for ma tie  be trof het bui ten huis van Ali ce 
haar fa mi lie in Verm ont, ei gen lijk wel een lo gi sche plek om Ali ce on -
der te breng en en in de ga ten te hou den. Mis schien niet voor de ei -
gen lij ke in se mi na tie, daar zou wel een  kli niek voor zijn, maar daar na. 
We zoch ten het op met Goog le, maar het eni ge wat we daar wij zer van 
wer den was dat het huis aan een meer lag. Daar naar toe gaan leek een
lo gisch be sluit, maar met wie en hoe het daar aan te pak ken? Er was
ei gen lijk maar één voor de hand lig gen de op tie. Alleen zou ik daar
niet veel kun nen uit rich ten, ik had ie mand no dig die van wan ten
wist, maar om nu sa men met Syl via daar in ac tie te ko men was me
toch te veel. Ik zou achter haar aan moeten hobbelen, het initiatief
aan haar laten.

Aart zag mijn aar ze ling. Hij had de ver koe ling tus sen mij en Syl via
ook wel be merkt. ‘Zet je er voor even over heen, Die de ric. Syl via en jij
zul len dit toch echt sa men moe ten doen.’

Te gen be ter we ten in bleef ik me ver zet ten. ‘Waarom zeg je dat?’
‘Oh, wel, de cri sis in jul lie re la tie is dui de lijk. Ik hoop niet dat het

jul lie er van zal weer hou den om ach ter de twee da mes aan te gaan.’
Ver dom me, ik werd weer ge leefd. Nu iets heel hard slaan. Mijn

arm schok te er van. ‘Waarom denk je dat we dat niet gaan doen?’ Be -
heers je, Die de ric.

Aart wist het niet meer en keek me met een schou der op ha len ver -
le gen lachend  aan.

Een die pe adem teug moest mijn op stand i ge mid den rif in het ga -
reel breng en. Waar kwam die on tem ba re woe de toch van daan? Uit de
diep ten van mijn jeugd? Uit mijn zelf op ge leg de dwang ma tig ge hoor -
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za me ja ren als jour na list en echt ge noot? Iets van rede kwam uit de
tur bu len tie naar bo ven, mijn ge bal de vuisten werden weer han den.

‘Sylvia is hoe dan ook mijn se cre ta ris. Zo lang het niet al te veel gaat 
schu ren blij ven we sa men wer ken.’

Syl via volg de zwij gend en met neer ge sla gen ogen ons stroe ve dis -
puut.

‘Oh, ik dacht dat je daar om aar zel de.’ Waar om kon Aart ook zijn
mond niet hou den?

‘Aarzelde ik?’ Toen zijn ge zicht echt een ong eluk ki ge uit druk king
aan nam: ‘Niet daar over, kan ik je ver ze ke ren. Het is meer dat ik niet
weet hoe ik zelf verd er moet. En waar schijn lijk zijn ze daar he le maal
niet.’

Het rol de bij na au to ma tisch uit mijn mond. Het klonk me zelf als
een ver ont schuld i ging in de oren. Het maak te ook dat ik me wat ong -
emak ke lij ker dan ooit voel de on der de on der zoe ken de blik van Aart.
Niets bleef voor die man ver bor gen. Ver dom me, kon ik dan nooit
eens onredelijk kwaad zijn?

‘Dat kan ik me voor stel len. Laat het even rus ten en be richt de
krant dat je iets aan het uit zoe ken bent.’

Dat deed me weer bij na ont plof fen. Wat een pa tri ar chaal ge doe!
‘Dank je voor het ad vies. Dat heb ik van mid dag al ge daan.’ De sneer in 
mijn stem deed me zelf ei gen lijk meer pijn dan ik Aart had wil len
toebrengen.

‘Doe niet zo verd om de koud, man! Dat staat je niet!’
Onze blik ken kruis ten el kaar; nu was het Aart die het eer ste het

oog con tact ver brak. Koud, ja. Als je het niet meer weet gooi je je zelf
even in de diep vries, voord at er brok ken van ko men. In de ac tie-
 mode dan maar. 

‘Sylvia, wil jij de reis naar dat huis re ge len? Hier is mijn cre dit card.
Dit gaat voor lo pig bui ten de krant om, ik be taal dit zelf.’

Ze stond zon der iets te zeg gen op, nam mijn card aan en verd ween
naar haar ka mer. Aart zat het ge beu ren mis prij zend aan te kij ken. Ik
kon niet te gen die hon den blik van hem en ging bood schap pen doen
in het dorp.

Te rug in het huis je ruim de ik alle aank open be heerst op. Er zat me
iets zo ont zet tend dwars, het bracht me in een stem ming om iets ka -
pot te trap pen. Ik had enk ele kran ten mee ge no men, maar na het
door vlooi en van de kop pen op de pagina’s die ik be lang rijk vond,
sloeg ik het papier van me af.

‘Aart!’ brul de ik. ‘Leg me uit wat macht is. Dat ge neu zel in de kran -
ten maakt me zo kwaad!’
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Hij keek op van zijn lap top, ging staan, rek te zich om stan dig uit en
wan del de naar het keu ken tje. ‘Eens kij ken,’ mom pel de hij, ‘wat je hebt 
mee ge bracht. Heb je trek in iets speciaals?’

‘In de koel kast, ham bur gers,’ mom pel de ik, in een oog wenk af ge -
koeld door zijn la co nie ke re ac tie. ‘Biologisch. Er zijn ook wat af bak -
brood jes.’

‘Hmmm.’ Hij klonk heel te vre den. ‘Maak jij een fles open? Rood,
deze keer, denk ik.’

Hij had er zelf een to ma ten saus bij ge maakt; het wa ren de lek ker -
ste ham bur gers ooit. Syl via zat er met neer ge sla gen ogen bij, mis -
schien had ze gehuild.

‘Wat deed je vra gen wat macht is, Die de ric?’
‘Die stom me kran ten. Het lijkt wel of nie mand snapt dat po li tiek

niets an ders is dan een game om de macht.’
‘Je hebt macht en in vloed,’ be gon Aart te do ce ren, in het Engels zo -

dat Syl via mee kon lui ste ren. ‘Macht is het ver mo gen an de ren te la ten
doen wat jij wilt, ook te gen hun zin. Die an de ren kun nen trou wens
ook vrou wen, kin de ren, die ren, plan ten of mi ne ra len zijn.
 Invloed is an de ren vrij wil lig te la ten doen wat jij wilt, even tu eel on -
der ver kap te drei ging van machts uit oe fe ning, maar meest al door ze
over te ha len met be lo ning en die binnen je vermogen liggen.’

‘Politiek dus, ma ni pu la tie.’
‘Dat is het spel om de macht, dat met be lo ning en, over re ding,

bond jes, poes lie ve drei ge men ten, on der ling ver raad en voor al be la -
ze ren wordt gespeeld.’

Ik knap te wat op. Mijn hu meur steeg door het na denk en over deze
de fi ni ties.

‘Ik wist niet dat jij zo ra di caal was.’
Aart grijns de. ‘Ik ben een kind van eind 60er ja ren. Mijn ou ders

wa ren een soort hip pie-kun ste naars die in een toen ont vol kend Gro -
nings dorp je een soort vrij staat had den met an de re hip pies en stu -
denten.’

‘Hoe zie jij de mo cra tie? Ik be doel, er is hoe dan ook al tijd een be -
stuur dat ook be slis sing en voor an de ren neemt. Ge ko zen of zelf be -
noemd. Of het nu om een na tie gaat, een ge meen te of een gro te or ga -
ni sa tie. Een de mo cra tisch stel sel geeft de macht toch een soort ka der,
een le gi ti ma tie, om dat de macht heb bers in spe stem men moe ten
win nen? Het volk is dan niet he le maal aan potentaten over ge leverd.’

‘Kijk.’ Aart zat op een praat stoel die hij in het open baar nooit zou
be klim men. ‘Democratie is oor spronk elijk een van de ma nie ren om
met een eco no misch sur plus en de daar uit vol gen de ge laagd heid van
een sa men le ving om te gaan. Er zijn oor spronk elijk twee machts- sys -
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te men: het stam ver band dat un aniem be slui ten neemt, en het recht
van de sterk ste en ge meen ste die zon der blik ken of blo zen elke com -
pe ti tie om zeep helpt. Dat ge drag kom je bij voor beeld in de na tuur te -
gen als een alp ha man ne tje meer de re vrouwtjes heeft, zoals leeuwen
en fazanten.’

‘Dat wou ik net zeg gen,’ mop per de Syl via. ‘Het zijn al tijd weer de
man ne tjes die aan de touw tjes trek ken.’

Aart lach te en knik te. ‘Misschien kan je aan de na tuur zien hoe dat
bi o lo gisch be paald wordt.’

Syl via snoof. ‘Stelletje aang ekle de apen.’
‘Misschien helpt het als je naar som mi ge vo gels kijkt. Zwa nen en

gan zen vor men ge loof ik pa ren voor het le ven en zor gen al le bei voor
het broe den en opvoeden.’

‘Er is dus hoop,’ moest ze toe ge ven.
‘Ga eens door? Je had het net ook over leeu wen en fa zan ten.’ Nu

moest ze Aart niet van zijn à pro pos breng en.
‘Ja. Ook bij men sen is er een bi o lo gisch groeps be lang, het ge nen -

be stand moet over le ven. Daar bij gaat om vrij lo gi sche keu zes, so ci a le
om gang, fa mi lie ver ban den, het de len van voed sel en on derd ak in
dienst van het overleven.’ 

‘Dat klinkt me te sim pel in de oren.’
‘De ve ran de ring kwam met land bouw en vee teelt, met be zit en in -

di vi du a li teit, er gens rond 10.000 voor Chris tus in Mid den-Azië. Sur -
plus, dus ex tra eten of spul len die niet meer sim pel ge deeld, maar be -
heerd en ver han deld moes ten wor den, dat bracht hi ërarchie en dus
ong elijk heid in macht en in vloed. In de oud heid was dat uit ge groeid
tot een ri gi de fe o daal sys teem met aris to cra ten en de sja maan, pries -
ters of de kerk in een machts spa gaat aan de top, en met arme boe ren,
ho ri gen en lijfeigenen aan de basis van de piramide.’

‘Daar weet ik nog een aan spre kend voor beeld van. In 1381 was er
in Enge land een op stand van ho ri gen, pae sants. Dat wa ren trou wens
ook am bachts lie den, die...’

‘Hou het kort, Aart was aan het ver tel len,’ merk te Syl via op.
‘Ja, sor ry. Wel ze trok ken op naar het hof van de ko ning. Toen een

van de ho ve ling en de lei der her ken de, schijnt hij te heb ben uit ge roe -
pen: “What are you doing here! You’re my property!”’

‘Arrogant bas terds,’ grom de Syl via. Aart moest er om lachen.
‘Inderdaad be gon dit pa troon te ver schui ven in de late Mid del eeu -

wen, in ste de lij ke om ge ving en, de Ita li aan se Re nais san ce. Indi vi du a -
li teit kreeg vat op de bur gers, niet lang er kwam de aris to cra tie weg
met struc tu ren die zo ge naamd van ‘God’ kwa men. Han de laars en
am bachts lie den kre gen suc ces. Het sur plus kreeg dra gers, in de vorm
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van be zit, geld, ge bou wen, ken nis, kunst, van ma ni fes ta tie van de in -
di vi du a li teit. Men sen die veel verd ien den en zelf veel per so neel had -
den wis ten zichlang zaam aan de op ge leg de hi ërarchie te ont wor ste -
len: de bur ger stand eis te rech ten op, on der steund door hun nut tig -
heid en op ge bouwd be zit. Be zit en be zits be scher ming wer den een
po li tie ke ba sis, er ont stond een ordening, met economische sys temen 
die dat bezit symboliseerden en virtualiseerden. 

‘De eer ste bank iers.’
‘Juist. In de 19e eeuw werd in veel lan den die bur ge rij op per mach -

tig – dank zij hun geld – en werd de macht van de adel en de ko nings -
hui zen ge lei de lijk ing eperkt met grond wet ten en an de re wet ge ving.
Een lo gi sche machts ver schui ving. De werk tui gen voor het uit oe fe -
nen van in vloed kwa men in han den van een veel bre de re groep. De
be heers ta ken kon den niet meer per de creet ge re geld wor den, de toe -
ge no men in di vi du a li teit vroeg om een so ci aal ka der, een rechts sys -
teem van ge deel de macht en in vloed. De be roem de en be ruch te pe ri -
o de met in vloe drij ke Fran se schrij vers, Rous seau, de stich ting van de
Ver enig de Sta ten, de Fran se Re vo lu tie. Eerst nog voor de eli te, maar
in het be gin van de twin tig ste eeuw steeds meer ook voor de mas sa. In 
veel Wes ter se lan den wa ren parlementen, waarin de oude adel en de
nieuwe burgerij de landszaken be dis selden.’

‘Democratie is toch een Oud-Griek se uit vin ding?’ vroeg Syl via.
‘Niet echt. We heb ben er wel het woord van. Het was ei gen lijk een

bij zon der heid, een ano ma lie bij na. Ver geet niet dat de wel vaart van
de Griek se stads staat jes be rust te op sla ven. En be denk wel dat bij -
voor beeld de Atheen se de mo cra tie een groot deel van de tijd erg lo -
kaal was, er wa ren tus sen door ti ran nen en in de di rec te om ge ving
wa ren ko ning en en con cur re ren de sys te men zo als in Spar ta, of men
was fei te lijk een Per zi sche pro vin cie. De mo cra tie zo als toen, maar
zo als het ook bij voor beeld bij de Frie se rij ke boe ren of de Zwit ser se
berg boe ren te zien is, is ei gen lijk niets an ders dan een stam be raad
waar in de vrije man nen net zo lang overleggen tot er een ge meen -
schappelijk besluit genomen kan worden.’

‘Geen meer der heid van stem men?’
‘Nee, er moest con sen sus be reikt wor den, ver geet niet dat het al le -

maal man nen met macht en in vloed wa ren. Die lie ten zich echt niet
door een meer der heid over vleu ge len. Het was mis schien eer der so ci -
o cra tisch dan democratisch.’

‘Hoe zit het dan met le gers, en zo?’ vroeg Syl via, even ge boeid als
ik door Aarts on ver wach te open har tig heid. ‘Wie het le ger be heerst,
heeft de macht, toch?’
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‘Fysieke macht. Die is er nog steeds, we heb ben ook nog steeds
machts mo no po lies, po li tie, ge hei me dien sten. Vroe ger was het een
kwes tie van plun de ren of be ta len. War lords hou den hun ge wa pen de
man nen in de hand door ze te la ten plun de ren en ver krach ten op zijn
tijd. Om dat bin nen de per ken te hou den – plun de raars zijn niet se -
lec tief – wer den re gu lie re sol da ten steeds va ker be taald. En waar
kwam dat geld van daan? Pre cies, uit be las ting en. Maar als er een oor -
log op han den was, het geen in die tij den de nor ma le gang van za ken
was, moes ten de macht heb bers geld lenen; van de rijke burgers, ofwel 
bankiers.’ 

‘Daar heb ben we het geld weer.’
‘Inderdaad, oor log is eco no mie, Die de ric. Het is za ken doen, al

ver tel len ze dat niet aan de sol da ten of de bur gers, en ze doen net of de 
be slis sing en over oor log en ge weld door ge ko zen re ge ring en ge no -
men wor den, dat het om het Va der land gaat, la Pa trie. Die slo gans wa -
ren een doek je voor het bloe den, ze plak ten er al leen een Volk semp -
find liches labeltje op.’ 

‘Dus de mo cra tie zo als we die nu ken nen met ge trap te ver te gen -
woor di ging en zo is niets an ders dan de il lu sie van stam be raad, een
hol le fra se en the a ter om de ech te macht te ver bloe men, de kleren van 
de keizer?’

‘Van uit slui tend man nen!’ snoof Syl via.
‘Nu draaf je te veel door. De mo cra tie is ei gen lijk een on bruik baar

con cept. Te veel ver schij nings vor men, te sta tisch. Daar om ge brui ken
so ci o lo gen lie ver het con cept de mo cra ti se ring, waar mee een proces
wordt aangeduid.’

‘Het lijkt meer op ge schie de nis.’
‘Ook. So ci o lo gie van de ve ran de ring heeft door het be na druk ken

van pro ces sen al tijd een mar kan te tijdslijn.’
‘Hoe zie jij de de mo cra tie, her stel, de mo cra ti se ring in Ne der land?’
‘Niet an ders dan der ge lij ke pro ces sen el ders op de we reld.’
‘Oké, hoe dan?’
‘In ie der ge val niet zo iets dat het slaat op een re ge ring van het volk,

de na tie, de ge meen te.’
‘Wat dan wel? Zeg het nou!’ riep Syl via op ge won den. Ik schonk de

gla zen nog maar eens vol, waar voor een twee de fles ge o pend moest
worden.

‘Het wordt tijd om het con cept hi ërarchie in de dis cus sie breng en,’
grijns de Aart. ‘De ge laagd heid in zeg gen schap, of wel spe ci a li sa tie.
Te gen woor dig kan je het zelfs in dus tri a li se ring van de macht noe -
men. Dat vraagt om com mu ni ca tie-struc tu ren, ri tu e len, tra di ties, re -
gels en ui tein de lijk een rechts sys teem. Wie zich niet or ga ni seert is bij
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voor baat ver lo ren, het so ci a le is een nood za ke lijk ge volg, het vin den
van een ba lans tus sen col lec tief en in di vi du eel be lang. Het be stu ren
van een lan de lij ke, ge meen te lij ke of pri va te or ga ni sa tie vindt nor -
maal ge spro ken plaats vol gens een pi ra mi de struc tuur.
 Aan de top de CEO, ko ning of pre si dent, daar on der va zal len, di rec -
teu ren, managers, chefs, ambtenaren, officieren, voorlieden en aan
de basis het klootjesvolk.’

‘Oké, dat heb ik,’ zei Syl via, die het ge sprek met haar smartpho ne
op nam.

‘De de mo cra ti se ring houdt, so ci o lo gisch ge zien, te gen woor dig
niets an ders in dat elke bur ger in prin ci pe elke po si tie in die pi ra mi de
kan be rei ken, for meel niet ver hin derd door rang, stand, kas te, ge -
boor te, gods dienst, sek su e le voor keur, land saard, sek se, ver mo gen en 
der ge lij ke per soon lij ke ken mer ken. De prak tijk is an ders, de eli te re -
gelt de zaak, maar hun machts ba sis is wel ve ran derd. Vroe ger was dat
be zit, nu meer ken nis, ken nis sen en oplei ding, en waar je van daan
komt blijft een be lang rij ke fac tor. In het ne o li be ra le denk en is ini ti a -
tief, on der ne mend zijn, de sprong naar de in di vi du e le iden ti teit ook
steeds belangrijker, de wereld verandert door de durvers, niet door
het stemvee.’

We wa ren even stil.
‘Dus,’ be gon Syl via aar ze lend, ‘blijft de machts uit oe fe ning hoe dan 

ook top-down, maar kan elk per soon met de juis te am bi tie zich in die
machts struc tuur om hoog werken?’

‘You’ve got it.’
‘Dus,’ sprak ik mijn al veel lang er broei en de on vre de uit, ‘zijn ver -

kie zing en niets an ders dan een pe ri o die ke wed strijd tus sen stre bers
om een zo goed mo ge lijk ge vul de ruif te be rei ken. Op weg naar ri an te
sa la ris sen c.q. ver goe ding en, onk os ten ver goe ding en, wacht gel den en 
zicht op de best be taal de ba nen en pen si oe nen, ergens hoog in de
hiërarchie.’

‘Niet erg we ten schap pe lijk ge for mu leerd, maar het komt er wel op
neer. Het kloot jes volk heeft niets te ver tel len en wordt af en toe over -
ge haald om voor be paal de, ei gen lijk zeer amor fe ide o lo gie ën te kie -
zen. Waar na de rat -race om de bes te plaat sen geen hond meer naar
kijkt.’

‘Ik ken dat: ze doen niet wat ze zeg gen en zeg gen niet wat ze doen.’
‘Maar als ze hun kont op dat pluche heb ben, is er toch nau we lijks

van macht spra ke?’ Syl via bleef kri tisch.
‘Persoonlijk mis schien niet zo veel,’ gaf Aart toe. ‘Machts uit oefe -

ning ver loopt uit slui tend via agen de ring en bud get te ring, aang ezien
bruut ge weld niet meer sa lonfähig is. Daar om be staat po li tiek fei te lijk
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uit het sa men stel len van bond jes, die sla gen als een meer der heid van
de aan we zi gen daar toe over te ha len is. Met be hulp van ge schenk en,
voord eel tjes, sta tus en veel al symbolische macht na tuur lijk.’

‘Dus het de mo cra ti sche ge hal te van een na tie, als we dat woord de -
mo cra tie dan toch maar ac cep te ren, is af te me ten aan het af we zig zijn 
van le ge rin vloed, ge hei me po li tie, ong estraf te moord en mar te ling
door overheidsdienaren?’

‘Diederic, het is geen leuk beeld, maar het klopt wel. Je schetst een
vrij ou der wet se staat ster reur, die we bij voor beeld ten oos ten en zui -
den van Das Mit tel meer nog veel aan tref fen. Waar ik me meer zor gen
over maak zijn de ‘nieuwe’ mid de len om ve ran de ring te gen te hou -
den. Cy ber spa ce is een ver stik ken de ver vlak kings machi ne, een en -
tro pi sche veel vraat die al les ge lijk maakt. Het is een groei en de vir tu e -
le staats- en com mer ci ële ter reur: het so ci a le pro fiel, af ge leid van je
smartpho ne ge drag, dat be paalt of je een stan daard bur ger, een glo ba -
le con su ment bent of een staats ge vaar lijk in di vi du. Ons wer ke lij ke
stem ge drag, de ma nier waar op we de maat schap pe lij ke ont wik ke ling
nog be ïnvloeden, is wat we on li ne doen, wat we ko pen, waar we ons
mee iden ti fi ce ren, en dat haalt Goog le ge woon uit je di gi ta le da den.
We zijn de sla ven van mo der ne com mu ni ca tie, por taal-ho ri gen, ons
lijf en goed en meningen eigendom van wie we ook nog betalen om
ons te exploiteren en te betuttelen.’

‘Ch...’
‘Niet no dig om verd er na men te noe men, dit is wat de ne o li be ra le

vrij heid en win ner ta kes all ons brengt, de in di vi du e le il lu sie van
maak baar heid door de ge lijk ma ker van in ter net ge haald. Het is een
pro ces dat we reld wijd om zich heen grijpt. De nor men en waar den
die ten grond slag lig gen aan zul ke, eh, ho rig heid van de bur ger, ver -
schil len nogal per politiek blok.’

Ik keek Aart ver bijs terd aan. Al een tijd je. Het duur de even voor
het on macht i ge ge voel van overd on derd te wor den wat week en er
zich weer woor den vormden.

‘Een... nog al ont lui ste rend beeld, Aart. Een scher pe ana ly se en
niets ver hul lend. Mee do gen loos.’

Aart stond op, klop te mij en Syl via ge moe de lijk op een knie en
ging in het keu ken tje rom me len.

‘Nooit ge dacht dat ik ooit zul ke har de woor den van jou zou ho ren,
Aart.’

‘Je zult ze dan ook al leen maar ho ren, en al leen van daag,’ zei Aart
be daard. ‘Het is niet iets waar ik me mee be zig houd. Mijn aan dacht,
mijn hoop gaat uit naar ve ran de rings pro ces sen bij be paal de groe pen
men sen. Wat ik je schet ste is het veld waar zon der dat we het be sef fen
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per ma nen ce heerst, ver star ring, ver vlak king, ma te ri ële be geer ten, el -
le bo gen werk, ex treem ego ïsme. We noe men het voor uit gang, maar
ech te ve ran de ring wordt stel sel ma tig on derd rukt, ech te be drei ging -
en wor den slim om ge zet in meer van het zelf de, meer con tro le en
camera’s. Ener gie be spa ring wordt be reikt door in ves te ring en in nog
meer tech no lo gie, nog meer af hank elijk heid, nog meer vas te las ten
en min der ech te vrij heid. Dat is de achtergrond, niet interessant meer
zodra je de mechanismen hebt blootgelegd.’

‘Ik denk dat ik je be grijp,’ zei Syl via met schor re stem. ‘Om het ene
te be grij pen zal je ook de te gen pool moe ten ken nen.’

Ik was nog al overd on derd door het ex posé over de mo cra tie. Eer -
lijk ge zegd ge loof de ik daar al een tijd je niet meer, het was een soort
kre to lo gie ge wor den, Ame ri ka dat haar wil aan de we reld opleg de
maar ons doet ge lo ven dat ze de de mo cra tie aan het sti mu le ren is. Een 
ook hier is het niet veel be ter, het volk heeft niet zo veel te ver tel len en
wordt door de me dia en de macht heb bers ge ma ni pu leerd. Als ik naar
de zo ge naam de de mo cra tie van van daag kijk is het eer der se ri ële dic -
ta tuur. Het volk mag eens in de zo veel jaar kie zen uit al ter na tie ven,
die ei gen lijk geen al ter na tie ven zijn, en dan heeft de win naar het voor
het zeg gen en pro beert meest al de vol gen de ver kie zingen te mani -
puleren zodat hij of zij aan de macht blijft.

De dis cus sie liep wat op z’n eind, ik kreeg hong er en ook Aart ver -
leg de z’n aan dacht naar de keu ken. 

‘Ik krijg hong er, Syl via. Wil je ook wat soep?’
‘Wat voor soep?’
‘Uiensoep, zelf ge maakt. Met brood en kaas uit de oven?’
‘Yummie.’ 
Hij keek vra gend naar mij.
‘Ja, lek ker.’
Ter wijl we wacht ten tot onze soep ge gra ti neerd was ging Aart toch 

nog verd er: ‘Als hij een maal thuis is in de con cep ten en ma tri ces van
ve ran de rings pro ces sen, heeft een goe de so ci o loog wel le ren zien en
ana ly se ren dat het po li tie ke spel ei gen lijk door zich tig als glas is. Dat
er le gi oe nen men sen zijn die denk en dat ze met hun ene stem in vloed
kun nen uit oe fe nen, blijkt dan een il lu sie, even ong egrond als de hoop 
dat me di cij nen iets te gen een ver koud heids vi rus kun nen uitrichten.
Of dat de regering er voor hun is.’

‘Je had het over hoop,’ vroeg Syl via. Het bel le tje van de oven ping -
de, Aart zet te de hete kom men met oven hand schoe nen op de ta fel.
Intus sen sneed ik de knap pe rig af ge bak ken pis to let jes aan reepjes.

De soep werd zo heet niet ge ge ten. 
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‘In onze on der zoe ken ra ken we aan fi lo so fi sche con cep ten,’ ver -
volg de Aart. ‘Zoals de span ning die per ma nen ce oproept, ook leidt tot 
die an de re fun da men te le be we ging na me lijk flux: ini ti a tie ven van
on aang epas ten bui ten de gang ba re orde. Dat zijn vaak schrij vers,
soms we ten schap pers, meest al kun ste naars en heel vaak per so nen
die uit hun com fort zone stap pen om iets bi zars te gaan doen. Als ze
in te res sant ge noeg zijn ko men de me dia er opaf en krij gen ze veel aan -
dacht en pu bli ci teit, die een hele ach ter ban kan mo bi li se ren. En ve -
ran de ring komt niet zo maar, het vraagt strijd, weer stand, vech ten te -
gen de be staan de orde. Inno va tie is echt wat an ders dan wat in flu en -
cers doen die de mode wat bij stu ren met hun tweets en posts. Het sti -
mu le ren van in no va tie door er al leen maar geld te gen aan te gooi en,
de stan daard met ho diek in de Wes ter se vi sie, le vert niet zo veel op.
Te gen wind doet de vlie ger pas stij gen! Echte ve ran de ring is ook niet
di rect zicht baar, maar kan soms heel snel aan slaan. Dan is men er on -
der huids klaar voor en gaat de ve ran de ring vi raal. Ve ran de ring is een
fun da men teel psychologische proces, maar heeft evo lu tio naire wor -
tels. We passen ons aan, omdat we wi llen over leven.’

‘Hoe on der zoek je dat?’ wil de Syl via we ten. Ze brand de bij na haar
lip pen aan de le pel soep en deed hem te rug in de kom.

‘Standaard. Be rich ten in de pers, in ter net, so ci a le me dia, per soon -
lij ke in ter views, me ning en van an de ren. Mon ni ken werk. Het duurt
ja ren voor er pa tro nen zicht baar kun nen wor den, soms tien tallen
jaren.’

‘Dus al tijd ach ter af?’
‘Niet al tijd, Die de ric. Ik heb heel wat stu den ten op het spoor van

pro ces sen ge zet die nu aan de gang zijn. Vaak on der hun me de stu -
den ten. Veel in Zuid-Ame ri ka, ove ri gens. Dan ko men we soms zelfs
klei ne pa ra dig ma ver schui ving en op het spoor. Het the ma van mijn
clus ter on der zoe kers is autonomie.’

De soep was ge noeg af ge koeld en het ge sprek stok te.
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BE VRIJ DING IN VERM ONT

Ander hal ve dag la ter ston den Syl via en ik aan een ba lie voor een
huur au to op Bur ling ton Air port. We na men voor de ze ker heid een
ste vi ge fourw heel dri ve en pro gram meer den ook de na vi ga tor met de
co ördinaten van het bui ten huis. Het was een aang ena me rit door een
weel de rig land schap met heu vels en groe ne ber gen, die nu in be gin -
nen de herfst kleu ren het licht te rug ga ven dat ze in de zomer hadden
ingedronken.

Het bui ten huis lag aan een meer; geen een vou dig va kan tie huis je,
dat kon je wel zien aan het he kwerk. Het au to ma ti sche toe gangs hek
van de oprij laan, uit ge rust met camera’s die je dui de lijk op af stand
hiel den, was ge slo ten. Nie mand re a geer de op ons bellen.

Een wan de ling door het bos om wat bij na een land goed was,
maak te dui de lijk dat het ter rein door een hoog ga zen hek her me tisch
was af ge gren deld. Be hal ve he le maal aan het eind: een om ge waai de
boom was op het hek ge val len en we kon den er over heen klim men.
Er had zich ter wijl we de zaak ver ken den geen mens en geen hond
ver toond, we durfden het wel aan.

Mijn werk had me vaak naar de Sta tes ge voerd, maar nooit naar
het plat te land. Hoe wel je dit land be slist niet plat kon noe men. Heu -
vels, lage ber gen, me ren, brui sen de ri vie ren, ver sprei de dorp jes, met
sling eren de we gen en ook nog heel dun be volkt. Een sen sa tie voor
een Hol lander.

Het huis was groot, van hout en pot dicht. Er was een bo ten huis
aan het meer, met een drij ven de stei ger. Het ga zon was on langs ge -
maaid en bij het huis wa ren bloe men bor ders die er ver zorgd uit za -
gen. 

We gluur den door de kie ren van de shut ters naar bin nen. Het zag
er uit of de be wo ners even bood schap pen wa ren doen. Er brand de
geen vuur in de haard.

‘Kijk!’ fluis ter de Syl via. ‘Er staan bloe men in een vaas!’
Daar moest je vrouw voor zijn om dat op te mer ken. 
Op dat mo ment hoor de ik een plot se ling ge suis. ‘De ver war ming

staat ook aan,’ merk te ik op. Daar moest je mis schien wel een man
voor zijn, om machi nes te horen.

We be slo ten te rug te gaan naar de auto. Het huis was in ie der ge val
klaar om be zoe kers te ont vang en, men ver wacht te ie mand of iets.

We re den te rug naar het laat ste plaats je waar we door heen wa ren
ge ko men, zo’n plat te lands krui sing waar wat wink els en mid den stan -
ders pro beer den te over le ven. We koch ten een ver re kij ker plus wat te
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eten en te drink en in de ge ne ral sto re en na men een ka mer in het
plaat se lij ke mo tel. De pizza’s die we lie ten be zor gen wa ren erg Ame ri -
kaans, maar best lek ker. Ze wa ren dui de lijk ho me ma de en niet van
een of ander merk uit een vriezer.

Uit kos ten over we ging en deel den we de ka mer en het bed, dat uit
twee se pa ra te bed den bleek te be staan. Kwam me niet slecht uit.

De vol gen de dag was het aan hou dend stra lend na jaars weer. Het
hek was nog ge slo ten. Er was geen rook te be speu ren uit de schoor -
steen en er stond ner gens een auto. We klom men weer over het hek en 
pro beer den ge waar te wor den of er al be wo ners wa ren of wa ren ge -
weest. Toen ik een hoek om sloeg ver stijf de ik. Een man in het groen
hield een ge weer op me ge richt. Syl via, die vlak ach ter me liep, riep:
‘Don’t shoot! We’re friends of Alice!’

‘Stay put!’ com man deer de de man. Ik durf de me niet te be we gen.
De man hield het ge weer op ons ge richt en haal de een mo biel te

voor schijn. Uit het on ver staan ba re di a lect maak te ik op dat hij de she -
riff bel de. Hij gaf met een hoofd be we ging aan dat we voor hem uit
moes ten lo pen. Naar het hek, waar we zwij gend wachtten.

De she riff was een ge slo ten man van een jaar of veer tig. Hij ge -
baar de de wacht post dat hij ons niet lang er on der schot hoef de te
hou den. Eerst on der vroeg hij hem, daar na ons. We lie pen door het
bos om hem de om ge waai de boom te to nen. Uit de voet spo ren aan de
an de re kant was te zien dat we er al een paar keer langs waren ge -
komen.

Syl via be ar gu men teer de dat we vrien den van Ali ce wa ren en dat er 
ner gens een bord je stond dat het ver bo den toe gang was. De she riff
re a geer de er ver baasd op en moest ons na een na de re in spec tie ge lijk
ge ven. Er was al leen een hek. Toch wa ren we schul dig aan tres spas -
sing.

Hij be sloot ons mee te ne men naar het bu reau. We moes ten voor
hem uit blij ven rij den. Hij nam onze na men en ver kla ring en op, ve ri -
fieer de de mij ne ook nog bij de krant op de web si te, goog le de wat en
was blijk baar ge rust ge steld, hij liet ons gaan. Bij de deur gaf hij ons het 
ad vies te wach ten tot miss LaFay et te was aang eko men. De wachts -
man zou een vol gen de keer wel eens kunnen gaan schieten.

We koch ten wat te eten en re den naar een uit zicht punt aan het
meer om er te pick nic ken. Met de ver re kij ker was het huis goed te
zien. Het was te ver weg om rook uit de schoor steen te kun nen waar -
ne men. De wachts man bleef on zicht baar. 

Er ge beur de die dag niets. We in spec teer den om de beurt of er een
ve ran de ring op trad en werk ten wat op onze lap tops. 
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Ik be sef te on der tus sen, dat wat we hier kon den be rei ken ei gen lijk
maar be perkt was. Als er spra ke was van die in se mi na tie zou dat wel
el ders plaats vin den en kwam Ali ce hier voor her stel en rust om die
zwang er schap ong estoord te la ten ver lo pen. De men sen die dit haar
aan de den wa ren niet te gen haar, maar voer den uit wat haar va der had 
ver or don neerd. Ze wa ren mis schien niet eens op de hoog te van de
be drei ging door haar neef, die ook op de er fe nis zat te azen. Dus veel
be wa king zou er niet zijn, eer der een staf om voor haar te zor gen. Dus
wat de den we hier? Haar be vrij den, het leek erg dap per, maar zat daar
geen an de re be doe ling ach ter, werd ik niet door Syl via ergens in
betrokken wat zij en Alice hadden bedacht?

Ik was een beet je ge fas ci neerd door dat idee om Ali ce te gaan be -
vrij den, zag er een soort ac tie film in, mijn rol als held zou uit de verf
ko men, maar wat ging en we be rei ken? Ali ce daar weg ha len en dan?
Ze had vast wel een an de re plek waar ze naar toe kon, des noods mee
te rug naar Hol land, en daar die zwang er schap uit dra gen, maar dan
wel met de adem van haar toe zicht hou ders in onze nek. Het zou haar
wel be ter vrij wa ren van nare ac ties van die neef, dat was het eni ge. Of
ging het de da mes om met mij sa men te zijn, lek ker apart kneu te len
en kin der kleer tjes uit zoe ken, nee toch. Nou ja, eerst maar af wach ten
of er ie mand op dook, ondertussen was dit ook een soort vakantie.

Het plaats je had wei nig keus wat be treft uit eten gaan; het wer den
weer pizza’s met wijn uit Ca li for nië. We ging en nog eens na wat we nu
wis ten.

‘Die vaas met ver se bloe men duidt erop dat er snel een be wo ner
wordt ver wacht,’ meen de Syl via. 

‘Misschien staat er al tijd een boe ket, dat ze elke week ver ver sen,
voor het ge val er ie mand komt en staat ook de ver war ming al tijd
stand-by.’

‘Dat zou ook kun nen. Maar dan verd oen we hier onze tijd.’
‘Had je de in druk dat Günther wel meer con tact mo ge lijk he den

heeft?’
Ze schud de haar hoofd. ‘Nee. Hij heeft al leen een mo biel num mer

van Ali ce waar hij een sms naar toe kan stu ren. Dit adres weet hij om -
dat hij er een keer is ge weest op uit no di ging van Ali ce, toen hij in New 
York was.’

‘Hoe weet je dat?’
‘Sms. Ik heb het hem ge vraagd.’
‘Ik heb Hilde’s num mer nog. Zal ik haar bel len?’
‘Hm, wacht even, er was iets mee...’ Ze dacht na met een rim pel bo -

ven haar neus. ‘Ik was haar he le maal ver ge ten! Ze is toen met de Bent -
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ley uit Frank furt verd we nen en we heb ben nooit meer iets van haar
gehoord.’

‘Waarom zou den we? We we ten nau we lijks iets van Alice’s ver -
blijf plaat sen. Of van haar com mu ni ca tie mid de len. Of van haar staf,
die de ding en voor haar regelt.’

‘Nee, je hebt ge lijk. Ik denk te sim pel.’
Dat zou ik zo niet van haar dur ven te zeg gen, maar als ze het zelf

vond was het ernstig.
‘Wat doen we? Hoe lang zul len we dit huis blij ven ob ser ve ren? Ze

kan eveng oed op de Bahama’s zit ten.’
Syl via schud de haar hoofd. ‘Daar heb ik al ge ke ken. Er is niets over

Ali ce te vin den op in ter net. Alleen dat de LaFayette’s tot de foun ding
fat hers be ho ren en dat er een deel van de fa mi lie in de buurt van Bos -
ton een re si den tie heeft, een enorm land goed, waar re gel ma tig cul tu -
re le evenementen zijn.’

‘Geen pa pa raz zi be rich ten in rod del bla den?’
‘Niets.’
‘Er moet toch iets zijn wat we kun nen doen?’
‘Die in druk heb ik ook, maar waar dan? Hier zit ten we denk ik op

de juis te plek, dat is een on be stemd ge voel, ik kan er geen wijs uit wor -
den. La ten we in ie der ge val nog een paar da gen blij ven. Het is hier
prach tig en het weer zit mee.‘ 

Ik was het met haar eens, maar voel de me niet echt lek ker. Ik werd
steeds ong edu ri ger, over dat ik ge bruikt was door de Ba sel Kring en in 
we zen ook door Syl via en zelfs Ali ce, dat bleef hang en. De lap top ging
open en dicht, de laat ste keer met een ve nij ni ge klap. Toch was er de
drang om op te schrij ven wat me be ziel de, waar om al les en ie der een
me te gen stond. Ui ter aard lag het aan mij, de an de ren wa ren niet an -
ders dan anders.

Ik be gon aan te ke ning en te le zen in mijn no ti tie boek, wat niet on -
ver wacht en ze ker niet on wel kom tot een reeks nieu we aan te ke ning -
en leid de, maar het bleef bij de tails, het zoe ken naar de gro te lijn vlot -
te niet. Toen kwam Syl via met de sug ges tie, eens wat rond het meer te
gaan wan de len. Ze wil de blijk baar de im pas se door bre ken en mij me
niet meer laten isoleren.

‘Diederic, kom eens uit je schulp, Het is een pracht i ge “Indi an
Sum mer” en we kun nen nu een mooie wan de ling ma ken rond het
meer.’

Dat de den we. Ze had ge lijk, al leen maar kwaad in een hoek zit ten
le vert ook niks op. En mijn maag wil de ook wat. In een na bu rig stad je
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of aan de an de re kant in een uit span ning aan het meer kon den we be -
ter eten dan waar we lo geer den. Na twee da gen piz za was dat wel ge -
noeg. Die wan de ling was echt een soort be slis sing om de zaak maar
weer eens open te gooi en en bleek ui tein de lijk tot een door braak te
lei den, een per soon lijk kan tel mo ment. Het was heel in dring end, ik
pro beer de het la ter te vatten in een brief aan Aart. 

Bes te Aart,

Een hand ge schre ven brief, hoe vind je dat. Maar er is hier geen wifi en vaak geen mo -
biel be reik, be hal ve in de piz za-joint, en wat me ge beurd is vraagt de rust van een ou -
der wet se vul pen en blank pa pier. Want ik ben door een dal ge gaan, maar heb ook
weer licht gezien. 

Het is hier een pracht i ge om ge ving. Deze plek in Verm ont met al die na tuur en het
meer zou me tot rust moe ten breng en. Het is voor mij ech ter een plek waar ik te gen de
cha os in m’n hoofd ben op ge lo pen. Vreemd ge noeg geldt dat ook voor Syl via. Ze is na -
tuur lijk heel be zorgd over Ali ce, maar het lijkt me dat ze ook die pe re ang sten heeft.
Ik weet ei gen lijk nau we lijks iets van haar. Ze voelt de ding en op een an der ni veau
aan, in tu ïtief  weet ze wan neer er ge vaar dreigt. En dan heeft ze een mys te rieu ze
kracht, bij na dier lijk, maar die laat ze zel den zien, het heeft iets met lust te ma ken,
maar ook met haar trai ning in mar ti al arts, ze kan haar ener gie heel scherp rich ten.
Ik pik dat op van haar, ons sa men zijn maakt voor ons bei den het on be wus te ma ni -
fest. Dat was eer der nog niet echt be spreek baar, het werd ge lei de lijk wel tast baar der.
Ik merk het nu ook be ter, om dat er wat af stand is. Voor mij lijkt dat voor al te gaan
om mijn ge brek aan rich ting, in m’n hoofd komt zo veel sa men, zijn er zo veel op ties en 
keuzes te maken, dat ik het niet meer weet, ik verdrink in de opties.

Het is al le maal mooi, dat rei zen en be lang wek ken de men sen ont moe ten, maar wat
heb je er aan, be hal ve dan de ink om sten van je werk? Want werk ik om te le ven of
leef  ik om te wer ken? Er moet toch een soort doel zijn, dat verd er gaat dan geld en
roem? Die ge dach te houdt me steeds meer be zig. Zo als je ooit op merk te lijkt het wel
als of  ik op een zoek tocht ben naar een nieuw ver band der ding en, een nieuw pa ra dig -
ma dat wel een re la tie heeft met de eco no mie, m’n werk ge bied, maar veel verd er gaat.
Ik kan het al leen niet vin den, dat is frus tre rend, en die frus tra tie mer ken ook de men -
sen om me heen. Ik ben snel ge ïrriteerd, af  en toe zelfs wat de pres sief. Op zoek naar
het licht maar kan het knopje niet vin den. Dus zoek ik maar waar er al licht is, waar 
de we ten schap al wat hel der heid heeft ge bracht, maar daar zit de oplos sing na tuur lijk
niet. Die moet in me zelf  zit ten, mis schien in de si tu a tie die is ont staan, in de re so -
nan tie tus sen mijn om zwer ving en en wat me ten diep ste drijft. Want ge dre ven blijf
ik, ik moet altijd wat, er is een overlevingsdrang die al heel oud is.
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Er is, denk ik, hoop ik, een door braak, ik heb zicht op wat het pa ra dig ma waar we
naar zoe ken, kan in hou den. Op een lange wan de ling langs het meer, gis ter met Syl -
via, sprak ze me aan op m’n kor ze lig heid, op het steeds kor te re lont je en dat ze het ge -
voel heeft dat ik er gens de schuld bij an de ren leg, om dat ik niet naar me zelf  wil kij -
ken. Het was geen ver wijt, ze be seft ook wel dat er heel wat stress is te ver wer ken en
dat de adre na li ne en de cor ti sol door m’n lijf  gie ren. Daar is niet veel aan te doen. Nu 
had den de men sen van de Ba sel Kring en Ali ce me ook als eens ge we zen op het ge vaar
van te veel stress, ze za gen in mij oude trauma’s die me ex tra ge voe lig maken voor de
emoties van anderen. 

Mijn the ra peut, die ook arts is, heeft eens be weerd dat er mo ge lijk ook een ge boor te -
trau ma in me zit, iets met een af knel len de na vel streng. Dat klop te mis schien wel,
mijn moe der had me ooit zo iets ver teld en mijn long en en be nauwd heid zijn wel m’n
zwak ke punt. Hij zag mijn con di tie als een vorm van bij nier uit put ting, weer zo’n
syn droom dat de re gu lie re me di sche we reld niet echt er kent, maar in ou de re tra di ties
zo als Ay ur ve da wel de ge lijk een plaats heeft. Hij gaf  me toen een Oos ters kruid,
Ashwa gand ha. Het bleek toen goed te hel pen, het is een soort bij nier re gu la tor. Ik heb
dat een tijd je ge bruikt en voel de me toen be ter be stand te gen de stress en de emo ties van
an de ren. Dat merk te ik voor al wan neer ik in een zaal stond voor een groot pu bliek.
Dan krijg ik de vol le aan dacht, maar niet al leen po si tief. Ik voel dan ook kri tiek,
twij fel van de toe hoor ders. Mis schien is dat voornamelijk projectie en soms jaloe zie,
maar het raakt me wel altijd. 

Ook in de re la tie met Syl via en Ali ce liep ik daar te gen aan. Ik re a geer de soms op
kri tiek en kwaad heid die ze zelf  nog niet eens in de ga ten had den. Dat kun je over ge -
voe lig noe men, en het was er ook niet al tijd, maar het was las tig, ik raak te van slag en 
dat merk ten ze dan ook weer. Nu Ali ce verd we nen is komt het weer te rug, ik ben een
van m’n ank ers kwijt en loop hier maar te pie ke ren en doemscenario’s te bedenken. 

Tij dens de wan de ling met Syl via is dit al le maal aan de orde ge ko men. Anders dan
nor maal luis ter de ik naar haar op mer king en zon der di rect in de verd edi ging te gaan.
Mis schien was het de rus ti ge sfeer, de na tuur, het ge luid van het meer. In ie der ge val
was het ui tein de lijk een soort the ra peu ti sche wan de ling die tot ech te in zich ten leid de.
Voor mij, maar ook voor Syl via. Ze was ein de lijk in staat haar in zich ten en ang sten
te de len. Ze voelt zich vaak ge bruikt, ze is als het ware het mijn vo gel tje dat eer der het
ge vaar voelt. Ze gaat er dan wel niet dood aan, die ge va ren re so ne ren heel diep bij
haar, maar ook bij haar krijgt dat geen aan dacht en wij mis ten dat stuk je in haar
ook, ze verborg het achter rationeel en efficiënt gedrag. 
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Ze pak te het tij dens onze wan de ling rond het meer heel slim aan: ze be gon over wat ik 
dat toch aan het zoe ken was bij al die ex perts en bij eenk om sten. Er moest toch een
soort the ma zijn, een nog niet door ge bro ken be sef  over wat jij de pa ra dig ma ver schui -
ving noem de. Ze liet de sprong naar mijn in di vi du e le twij fels, mijn zoe ken naar be te -
ke nis, aan mij, zo dat ik me niet hoef de te verd edi gen of  me aang eval len te voe len. Dat 
is stan daard mijn ing ebran de re ac tie bij twijfel aan wie ik ben of  wat ik kan. 

En toen ver tel de ze me waar om ze dacht dat Ali ce, maar ook men sen ach ter haar en
ui tein de lijk ook de Zwit ser se bank ers in mij ge ïnteresseerd wa ren. Ze wist het niet ze -
ker, maar dit is wat ze sa meng eraapt had en in ter pre teer de uit op ge vang en flar den en
als lo gi sche ont wik ke ling zag. Vol gens haar zijn er op hoog ni veau men sen en or ga ni -
sa ties op zoek naar men sen met be paal de ta len ten, die ge voe lig zijn voor de toe komst.
Je zou een fas ci na tie met pro fe ten kun nen noe men, maar het is vrij prak tisch, er zijn
denk tanks en in sti tu ten die bij hou den wie in be paal de sec to ren con se quent scoort,
ook in de zin dat ie mand de agen da be paalt. Dat zijn niet de No bel prijs win naars,
die de den dat mis schien ooit, maar juist fi gu ren die een re la tief  vrije po si tie in de me -
dia of  de we ten schap heb ben die ze ge brui ken om an de re per spec tie ven te po ne ren.
Som mi gen zijn daar heel goed in, en ook als hun voor zet mis schien ver zandt, wordt
dat wel op ge merkt. Jij zat blij baar al lang ere tijd in hun vi zier, zei Syl via, had wat
ster re tjes bij je naam staan en dat trok ook de aan dacht van Ali ce, of  mis schien werd 
ze ge tipt. En als je denkt dat je twij fels over je zelf  en je werk dat al le maal wat on zin -
nig ma ken, dan on der schat je de psycho lo gi sche in zich ten van de men sen hier ach ter.
Juist twij fel en wat je dan als dis so ci a tie kunt zien is es sen tieel om steeds met nieu we
in zich ten te kun nen ko men. Ta lent in dit op zicht is be reid zijn fou ten te ma ken, te
er ken nen en op nieuw te be gin nen, aan men sen die vast zit ten in hun spoor heb ben ze
niks. Vol gens Syl via zou ik best al ja ren ge volgd kun nen zijn, en lig gen er hele fi les
over mij bij be paal de or ga ni sa ties. Ze zien mij niet als ge ni aal of  su per slim, maar als
ie mand die be we zen heeft trends aan te voe len, maar daar nog mee wor stelt. Ze zien je
dus meer als een soort po ten tieel, dat ze niet al leen nu wil len be nut ten, maar op kwe -
ken, be gel ei den, en daar speelt Alice dan misschien een rol in. Je moet nog een heleboel
ballast kwijt, maar dat kun je alleen zelf  doen, maar een beetje afscherming en
begeleiding kan geen kwaad.

Wat Syl via me ver tel de, kwam aan, want toen be greep ik iets meer van die vreem de
keu ze van mij als cong res gang er, men wil de geen vast ge roes te be twe ter, maar ie mand
die flexi bel kon schui ven, uit wij ken en zo ie der een dwing en ‘out of  the box’ te
denken. 

Het hele ver haal van Syl via was ver hel de rend, deed me ding en in een an der per spec -
tief  plaat sen. dus dat zou ach ter die won der baar lijk uit no di ging heb ben kun nen zit -
ten. Ik was ook wel een beet je trots, was ik zo bij zon der? Waar had ik dat aan te
dank en, m’n ge nen of  m’n op voe ding, m’n har de wer ken, of  juist dat dwar se, dat ik
wel her ken de in mijn le ven? Ik was blijk baar, in ie der ge val voor be paal de men sen,
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een soort toe komst voe ler, met pro fe ti sche ga ven die nog verd er ont wik keld kon den
wor den. Fas ci ne rend, ego-strelend, maar ook wat onwerkelijk.  

Ze was verd er niet onk ri tisch,  heeft het ook ge had over het nar cis ti sche ge drag van al
die ho te me to ten, die voor al zich zelf  wil len ho ren en be lang wek kend vin den. Ze bla -
zen zich op tot on wer ke lij ke pro por ties, maar doen dat voor al om hun min der waar -
dig heids com plex te verbloemen.

Dat kwam me – voor haar doen – als een nog al af stan de lij ke re de na tie voor, maar ze
deed het dui de lijk om mij in te la ten zien dat ze het ei gen lijk over mij had. Ze vindt
dat ik lang za mer hand een ge vaar lijk pad ben op ge gaan, met al mijn jour na lis tie ke
suc ces en toe ge no men be kend heid. Vind jij dat ook? Kan je daar iets over zeggen?

Ze be weert dat ik niet zie hoe mijn per soon lij ke zoek tocht en die van de we reld sa -
men val len, hoe mijn zoek tocht in de ‘economie’ ei gen lijk een zoek tocht naar be te ke nis 
en zing eving is. Maar dat zie ik wel de ge lijk! Ik weet al leen niet hoe ik dat moet ui -
ten, Aart! De druk om een ge de gen se rie ar ti ke len te le ve ren en dan ook nog een
boek... het is te veel! Ik kom zelf  in het gedrang.

Ik was dus wel toe aan wat re flec tie en in zicht in waar om en hoe dat al le maal zo in el -
kaar greep. De wan de ling en ons ge sprek kre gen ge luk kig een keer punt bij de kop
kof fie, die we in een pa vil joen bij een jacht ha ven tje aan de an de re kant van het meer
ge bruik ten. Ik kon even de in for ma tie van Syl via op me la ten in wer ken, me zelf  van -
uit een an der per spec tief  zien. Dat deed ik door me voor te stel len, dat ik van af  het
wa ter keek naar die twee men sen, die daar over een kopje kof fie even tjes stil vie len.
Wie za ten daar, wel ke te gen po len kwa men daar sa men, wat zat er on der dat ogen -
schijn lijk rationele van mij en die diepe in tuïtie van haar? 

Ei gen lijk was ik de ge ne die in de maal stroom van m’n emo ties ge vang en zat, ter wijl
zij juist voor bij haar ge voe lig heid nu prak tisch zat te vis sen naar ver ban den en
trends, in mij, maar ook in haar zelf. We spie gel den el kaar en er was een sprank je
hoop dat dit zou wer ken, dat we bei den onze plek en taak in de we reld en voor al ook
in onze bin nen we reld zou den vin den. Want bin nen en bui ten, dat moest, zei de Her -
me ti sche wijs heid al zo lang geleden, resoneren.

Op de weg te rug ge no ten we van het uit zicht over het meer, waar al leen in de ver te wat
boot jes voe ren, zo dat we de ruim te voor ons zelf  had den. Er wa ren her en der bank jes
en ook een wei tje waar we wat ging en zit ten, ter wijl het ge sprek zich ont rol de en
intensiveerde. 

Ik be gon net aan Syl via te vra gen wat nu haar groot ste angst was, wat zij op pik te van
al die in zich ten en the o rie ën die langs kwa men op onze rei zen en ont moe ting en. Ze
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was er niet al tijd bij ge weest, maar ik deel de wel met haar wat ik ge hoord en be gre pen
had. Ik ge bruik te haar dank baar als klankbord. 

Haar ant woord was ver ras send. Ze keek en voel de voor bij de de tails en ver tel de dat ze 
ener zijds het ge vaar van een to ta le cha os wel zag, maar ook dat alle pa niek en el len de
een soort nood za ke lij ke aan loop vorm den voor een echte ommekeer. 

Ze voel de voor al de angst, die steeds maar toe nam en mis bruikt werd door de he ren
-want vrou wen tel len niet zo mee- van de we ten schap en het gro te be drijfs le ven om de
po li tiek, en dus de geld stro men te ma ni puleren. 

Ze is me toch ra di caal, die dame! Ze windt er geen doek jes om heen. 

Ze stelt dat kli maat al tijd in be we ging is, dat er al tijd ver schui ving en plaats vin den en 
dat de Aar de, mens of  geen mens, al mil len nia aan het op war men is sinds de laat ste
ijs tijd. Een ont wik ke ling waar we ge woon mee te de a len heb ben en waar de tech no lo -
gie echt wel oplos sing en voor kan en zal aan dra gen. We heb ben een mooi voor beeld in
Ne der land: het Del ta plan uit de vijf ti ger ja ren. De tech niek om zon en wind en ge tij -
den te ge brui ken is er al, en wordt steeds be ter en goed ko per, ener gie zal op ter mijn niet 
meer het pro bleem zijn. We zijn niet goed om ge gaan met fos sie le brand stof fen, en dat
heeft het probleem verergerd, maar we gaan er iets aan doen.

De hele hei sa van de kli maat ver schui ving wordt vol gens Syl via ge bruikt om de men -
sen te re du ce ren tot sla ven, die ge wil lig hun pri va cy op ge ven en zich zelf, hun DNA en 
ge drag la ten re gis tre ren en ge brui ken. Want o jee, ‘het is onze schuld, wij rij den, vlie -
gen, con su me ren maar raak, en nu moet “het systeem” ons redden!’ 

Ze werd echt kwaad, weet je. Ik denk dat ‘mijn’ zoek tocht haar meer heeft be ïnvloed
dan mij.

Maar goed, nu verd er wat ze po neer de. Niet het in di vi du e le ge drag, maar juist ‘het
systeem’ heeft ons zo ver ge bracht, heeft ons los ge zong en van het con tact met de on -
zicht ba re an de re we reld en de zing eving die daar te vin den is. Dat staat ner gens in de
fol der tjes en e-mails en ge fil ter de in for ma tie die we krijgen toegediend. 

De po li tiek ziet dat ook niet, luis tert naar de lob by is ten en voert braaf  door wat in
het be lang is van de eli te en bo ven laag, tot oor log aan toe. Het in ter net heeft de plaats
van de kerk en het ge loof  ing eno men, de zo ge naam de trans pa ran tie brengt voor al ver -
vlak king, ie der een bang met de druk op ’n knop. We zijn, ze ker in het Wes ten, op
weg naar een si tu a tie waar in pri va cy en daar mee ons leer ver mo gen en au to no mie he le -
maal verd wij nen. De tech no lo gie perst ons uit, we wor den to taal trans pa rant, ons be -
zit en ons kre diet, onze vaar dig he den, onze ge zond heid en le vens ver wach ting be lan -
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den in gro te da ta bank en, met steeds meer pre ci sie en daar mee gaat onze men se lij ke
vrij heid in rook op; we leven continu in angst, zijn nummers geworden en geen vrije
geesten meer. 

Syl via raak te he le maal over stuur toen ze dit ake li ge beeld on der woor den bracht.

Ik kreeg, toen ze dat zo stel de een beeld voor ogen van een soort be las ting for mu lier in
de toe komst, waar niet al leen in stond wat ik moest be ta len, maar ook hoe lang ik nog 
zou le ven, wel ke oplei ding en en me di sche voor zie ning en wel en niet voor mij be schik -
baar wa ren, waar ik mocht of  moest gaan wo nen en of  ik wel of  niet een part ner of
kin de ren verd ien de. Daar kan het naar toe gaan, dat had ik ook wel op ge pikt op
mijn om zwer ving en. En, ik hoop niet dat je het raar vindt, maar ik ben het ook in
heel wat SF boe ken te geng eko men. 1984 is niet het enige doembeeld.

Ik hield haar vast toen ze moest hui len. Zo hiel pen we el kaar.

Het was niet het hele ver haal, ver volg de ze toen ze weer kon pra ten. Ergens zou de
wal het schip gaan ke ren. Meer men sen zou den in de ga ten krij gen wat het spel was,
en zich gaan ver zet ten, en ui tein de lijk zou de hele con struc tie in el kaar klap pen,
hoop te ze. Er zou een nieu we vorm van sa men le ven naar vo ren ko men en daar zag
ze, op het nieuws en in haar con tac ten, al wel sig na len van. Her en der wa ren er groep -
jes, be we ging en, die echt de wor tels van de angst cul tuur wil den uit ruk ken. Die wil den
kij ken hoe we daard oor een we reld vol stress heb ben op ge bouwd, maar het con tact met
ons die pe re zelf  ver lo ren. De oplos sing ligt niet in de bui ten we reld, maar in be grij pen
hoe we ons in de lu ren heb ben la ten leg gen, hoe angst en trau ma ons ver vormd heb ben.
Hoe het al le maal zou lo pen wist ze ook niet, en ong etwij feld zou het geen ge weld lo ze
omwenteling worden, maar er was licht aan het eind van de tunnel.

Ik was er he le maal ka pot van, hier kreeg ik in gro te lij nen aang ereikt wat ik bij
stuk ken en beet jes ook al ver moed de, maar nog niet kon plaat sen. Ik kon haar ver -
haal verd er in vul len, wij zen op de over gang van het winst denk en en de in di vi du e le
am bi ties naar een bij dra ge- maat schap pij en dat weer als aan loop naar een veel col lec -
tie ve re sa men le ving, naar een ethiek van co he sie en een po li tiek sys teem die een be ter
even wicht zou den bie den dan de heil lo ze en ziel lo ze zelf ver rij king die nu als eer ste ge -
bod van de eco no mie in zwang was. Een soort com mu nis me of  so ci a lis me 2.0, zon der
de machts strijd tus sen de la gen van de sa men le ving, maar met aan dacht voor de in di -
vi du e le mens en z’n ziel, z’n die pe re iden ti teit. Niet de iden ti fi ca tie met ex ter ne be we -
ging en, dat is niet meer dan ont snap pen aan het min der waar dig heids ge voel, maar echt 
voe len wel ke emo ties, en nog die per, wel ke in tu ïties ons be roe ren. Ding en als schoon -
heid, lief de, recht vaar dig heid, fa mi lie en stam bin ding, on der buik ge voe lens zon der ra -
ti o ne le grond slag, maar in we zen meer be pa lend voor hoe we ons ge dra gen. We kun -
nen ze niet me ten of  kop pe len aan or ga nen, maar we heb ben wel de ge lijk een soort
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zint ui gen die ons de waar de aang even van het on zien ba re, van spi ri tu e le er va ring en,
van het be wust zijns veld dat al les doord ringt. Dat gaat nog verd er dan emo ties, want
die kun nen we nog wel plaat sen, bij voor beeld onze bij nie ren kun je als een soort emo -
tie-oren zien, ze pik ken emo ties van an de ren op en stu ren onze re ac ties. Het zijn
juist de ver bin ding en met de an de re we reld, de on zien ba re te gen woor dig heid van iets
ho gers, iets al le som vat tends, waar we ons ge drag zou den moe ten ba se ren. Dat kun je
als kar misch bewust gedrag zien, met karma als de grote verbinder tussen de werel -
den, als de factor die de entropie tegengaat en balans brengt waar onbalans regeert in
onze beperkte ruimte-tijd werkelijkheid. 

Ter wijl we verd er wan del den en af  en toe even ging en zit ten, ont wik kel de ik ook voor
me zelf  de con se quen ties van deze vi sie. Syl via hield me bij de les, vroeg steeds hoe dat
dan voor mij zou uit pak ken, wil den prak ti sche ant woor den, geen fi lo so fi sche be -
schou wing en. Wat zag ik als mijn rol, moest ik die gro te om wen te ling, dat kan tel -
punt niet eerst in me zelf  re a li se ren? Zelf  uit stij gen bo ven m’n ang sten, m’n on ze ker -
he den over m’n werk, m’n ink omen, mijn taak in de we reld. Pas te dat wel bij mijn rol 
als jour na list of  schrij ver? Waar om ging ik niet op de bar ri ca den staan? Nog al in -
dring en de vra gen. Mak ke lij ke ant woor den wa ren er niet. De bood schap was wel, dat
wat er in mij niet klop te, ook in de we reld ram mel de, zo bo ven als be ne den, zo bin nen
als bui ten, mijn pro ces van realisatie wie ik in wezen was, speel de zich ook in de
wereld af. 

Ze hielp me die ding en te vi su a li se ren. Ik be sef te al gauw dat ik niet ie mand van de
front li nie was. Of  al thans, niet wilde zijn.

Ik zag het eer der als mijn rol om een stra teeg te zijn die po si ties ver hel der de, ini ti a tie -
ven steun de. Niet zo no dig heel zicht baar. Dat is na tuur lijk een got spe: als jour na list 
en spre ker ben ik voort du rend zicht baar. Weer zo’n te gen strij dig heid in me.

Kijk, ik vecht hoe dan ook om lucht en aan dacht. Ik moet los ko men van dat mas ker,
van die il lu sie die ik ge scha pen heb. Is dat op ge bla zen pro fiel als au to noom denk er,
als de een za me pro feet en schrij ver die het al le maal wel weet, wel re ëel? Ben ik niet
ook een wa ter mo le cuul in de gro te oce aan van het le ven, die toe val lig even aan de op -
per vlak te komt en van af  een golf  even de zee ziet, even be seft dat er niet alleen het
water is. 

Het be te kent vol gens haar dat ik niet blind moet zijn voor wat er staat te ge beu ren en
dat ik in der daad de kans heb een an der per spec tief  moet zien te ont wik ke len. Los
van de be staan de orde, off-grid, niet ge bon den aan con ven ties qua geld, sta tus, ink -
omen en re pu ta tie. Ik kon toch ook wel zien, dat de ont wik ke ling en in mijn le ven,
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mijn con nec tie met vrou wen en met geld fun da men teel an ders is ge wor den de laat ste
tijd, kon ik dat nog langer negeren?

Off-grid, au to noom. Die woor den maak ten van al les in me aan het zing en. Die de ric
Blink, vast ge tim merd met hy po the ken, een baan, een re pu ta tie, loy a li teit en... angst
voor het onbekende.

Als ik dit schrijf  merk ik dat ik een na tuur lij ke vrees heb voor een sprong in het on -
be ken de, ter wijl ik te ge lijk niets lie ver wil. Mis schien is het wel een voor waar de om
verd er te kun nen leven. 

Aart, zo als wij aan ons boek werk ten, met Han nah, Ma de lei ne en Pe ter... het is ra -
zend moei lijk, maar wat een geest kracht we ten we dan te bun de len! Dat wil ik,
Aart! Daar in kan ik me zelf  overstijgen.

Te rug op het land goed ging ik eerst maar eens een dut je toen, ik had be hoef te aan wat
iso la tie, zelfs de ge dach te aan vrij en met Syl via (de laat ste prak ti sche sug ges tie die ze
deed, onze ru zie is weer wat voor bij) kon me niet bekoren. 

Ik droom de, over kaar ten, over we gen en kruis pun ten en hoe al les ui tein de lijk uit -
kwam op één punt, een soort kas teel dat mach tig uit keek over het kri oe len de volk. Ik
was niet de slot voogd, maar woon de op een boot ach ter het kas teel, aan het meer en
schreef  met pen en inkt. Van daar deze hand ge schre ven brief. 

Toen ik wak ker werd was de droom nog tast baar en ik vroeg me af  of  de toe komst
het mis schien zon der com pu ters moest stel len. Zou de gro te om wen te ling, het kan tel -
mo ment, haar kracht mis schien ont le nen aan het in de ban doen van de tech niek, zo -
als de Lud die ten dat be gin ne gen tien de eeuw wil den, toen ze de weef ge tou wen die hun
werk over na men kapot gingen slaan?

In ie der ge val had de wan de ling voor mij hel der heid ge bracht, maar dank zij Syl via
ook prak ti sche aan wij zing en. Ik weet nu waar ik mee be zig ben, ik ben be zig de con -
tou ren van een nieuw pa ra dig ma in beeld te breng en. Ik ben be zig de gang der ding en
in we ten schap en eco no mie in dat licht te in ter pre te ren. Want het was wel een licht ge -
weest dat aanging, ook in mijn hoofd.

Tot la ter, mijn bes te vriend. Die de ric

Ik had de brief in de ge ne ral sto re, te vens post agent schap, per ex -
pres se naar mijn adres in Ne der land ge stuurd. Die brief mar keer de
een kan tel mo ment, het was een ma nier om een soort diep te punt in
mijn le ven te ac cen tu e ren en een nieu we start te ma ken. Het per spec -
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tief was ve ran derd, met de hulp van
Syl via stond ik nu veel ste vi ger, wist ik
weer wat de zin was van mijn om zwer -
ving en en werk. Zoe ken naar de on -
der stro men van een pa ra dig ma ver -
schui ving die er aan zat te ko men, dat
voel de ie der een wel. Maar ik hoef de
niet in de val van de kli maat gek te of de 
angst voor een zich iso le ren de eli te te
lo pen, het doem denk en dat ik te genk -
wam was ook een te ken van om me -
keer, van gun sti ge ve ran de ring, en het
was mis schien mijn taak dat aan het
licht te breng en. Ik zag nu dat er dwars op de col lec tie ve-in di vi du e le
as een an de re di men sie een rol speel de, een di men sie waar identiteit,
zowel van in dividu als van het geheel, een rol speelde. 

Mis schien was het ook een drie hoek, met in di vi du, col lec tief en
iden ti teit die el kaar be ïnvloeden en waard oor de waar den be paald
wor den. Een iden ti teit die niet plat is, maar ook ge laagd en ver ti caal,
van de ma te ri a lis ti sche be hoef ten in Abra ham Maslow’s pi ra mi de tot
de zelf re a li sa tie en de ver bin ding met het spi ri tu e le. Ie der mens, maar 
ook ie de re or ga ni sa tie en groep heeft een kern-iden ti teit, die we af -
dek ken met mas kers en mooi-weer ver ha len, maar wel be staat en de
es sen tie is waar het om draait. Het in di vi du zon der ego-bal last, zon -
der pro jec ties, het ware zelf zoals de Oosterse wijzen dat noe men. 

Dat is het nieu we pa ra dig ma dat ik nu zie, er ken nen dat we niet al -
leen met el kaar, maar met al les ver bon den zijn, dat onze iden ti teit
ook meer is dan onze per soon lijk heid en wat we la ten zien als mas -
kers. We gaan steeds be ter be sef fen, dat we mis schien door trau ma ti -
sche er va ring en een an de re iden ti teit heb ben aang eno men als zelf be -
scher ming, maar dat er in de diep te een echt zelf be staat, dat met al les
en ie der een ver bon den is. Dat ware zelf in ere her stel len, dat is waar
het naar toe moet. Dan wor den be slis sing en niet meer ra ti o neel, niet
meer cog ni tief be perkt, maar in te graal en in te ger. Dan is au to no mie
en ook de mo cra tie geen hol le fra se meer, maar re ke ning hou den met
al het an de re, Dan gaan we in zien dat we ten schap en re li gie niets an -
ders zijn dan iden ti fi ca ties, po ging en om klaar te ko men met de angst
voor het ong rijp ba re. Het zijn los ge zong en iden ti tei ten ge wor den,
die el kaar on der ling niet kun nen be grij pen, om dat het deel ver za me -
ling en zijn, ri tu e le af split sing en van het grote ge heel, gedissocieerde
substituut identiteiten die een eigen leven zijn gaan leiden. 
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Nou, nou, ik was een stuk op ge scho ten, toen ik dit al le maal nog
eens overd acht, het moest nog in vul ling krij gen en er was nog een
boel re search te doen en spe ci a lis ten te raad ple gen, maar de gro te lijn
was er. 

Onder tus sen za ten Syl via en ik dus maar te wach ten, dit was toch
de plek waar van we aan na men dat haar ver zor gers (of be wa kers van
haar va ders wil) haar naar toe zou den breng en. Maar er ge beur de niet 
veel; nog steeds geen le ven in het meerhuis.

De vier de dag wa ren we een heel eind om het meer ge re den en wa -
ren er aan net het wan de len toen we een he lik op ter hoorden.

‘Daar is ze!’ sis te Syl via en gris te de ver re kij ker naar zich toe, met
mij nog in het riem pje. 

‘Er landt een he lik op ter met van die drij vers op het wa ter,’ meld de
ze. 

‘Hij taxiet naar de stei ger.’ 
‘Er stap pen men sen uit, twee, drie, vier. Ze zijn te ver weg om te

her ken nen.’
Ik had me los ge wor steld uit de draag riem. Met het blo te oog was

he le maal niets te zien.
Ze gaf de kij ker aan mij. ‘Dat is het. Ik weet dat ze daar is. Met Han -

nah, hoop ik.’
Ik werd niets an ders ge waar dan de he lik op ter aan de stei ger.
‘Gewoon aan bel len bij het hek?’
Ze grijns de naar me. ‘Beste idee dat ik van daag heb ge hoord.’
Het was nog een lange wan de ling te rug naar de auto. De groot ste

on ze ker heid leek van ons af ge no men, zo dat we er vol uit van kon den
genieten.

Het hek was voor zien van een cctv ca me ra, we bel den aan en po si -
ti o neer den ons vol in het beeld van de ca me ra. Een beet je be wa kings -
sys teem re a geer de op beweging.

Er ge beur de ech ter niets.
We stap ten in onze auto. 
‘Er is iets,’ zei Syl via aar ze lend. ‘Ze zijn wel de ge lijk in het huis.’
‘Misschien kun nen ze nog geen be zoek ont vang en.’
‘Dat is het, denk ik. La ten we het mor gen weer pro be ren.’
De vol gen de mor gen ob ser veer den we het huis van af het uit kijk -

punt. De he lik op ter dreef nog naast de stei ger, maar er kwa men al die
tijd geen men sen bui ten. Te gen elf uur be slo ten we het nog een keer te 
proberen.
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Deze keer kwam de wachts man naar het hek en vroeg wat we kwa -
men doen. Hij hoor de ons aan en zei dat hij de bood schap over zou
breng en.

Het duur de een hele tijd voor hij te rug kwam. 
‘Er wordt geen be zoek ver wacht. Als u een af spraak wilt ma ken

kunt u dit num mer bel len.’ Hij gaf ons een kaart je van een be wa kings -
fir ma in Boston.

Daar ston den we dan.
‘Zou het hek al ge maakt zijn?’
We re den weg, par keer den de auto in de berm, ver ge noeg van de

ca me ra, en lie pen het bos in. Tot onze spijt was de om ge val len boom
in stuk ken ge zaagd en was het hek pro vi so risch over eind gezet.

‘Ik denk dat we af ge poei erd wor den door de lui die met Ali ce en
Han nah zijn mee ge ko men. Waar schijn lijk heeft het be richt dat wij
aan het hek ston den Ali ce niet eens bereikt.’

Be drukt re den we te rug. Wat nu?
‘Ik ga even rond lo pen,’ kon dig de Syl via aan. ‘Ik neem wel wat

bood schap pen mee, als af lei ding.’
‘Kun je wat kle ren voor me ko pen? Wat ze hier al le maal dra gen.

Mijn maat is me di um. Ik wil nog wat wer ken.’

Het ge doe rond Ali ce be gon me te hin de ren. Ik wil de weer aan het
werk, nu ik weer wat sta bie ler wist wat ik te doen had. Dit ach ter de
waan idee ën van een me ga lo ma ne va der aang aan moest ik ook doen,
maar voel de als ver spil ling. Het werd steeds dring en der om met tek -
sten te ko men die hout sne den, zo wel voor de ar ti ke len reeks als het
boek. De ech te clou was nog steeds een beet je vaag, maar ik begon het
pad te herkennen. 

Maar voor lo pig za ten we hier, wat vast ge pind op een plek waar
niet veel te doen was.
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VE GA NIS ME, DOE NERS EN LA TERS

Er ge beur de niet veel, we moes ten het maar af wach ten, maar ging -
en er wel op uit, om de “Green Moun tain Sta te”, zo als Verm ont zich -
zelf aan prees, te ver ken nen. Het is er mooi, veel bos, heu vels en aan de 
ho ri zon al tijd wel een berg rug, maar het is ook een krim pre gio, er ge -
beurt niet veel, de tijd staat er een beet je stil. Het  is een rus ti ge, dun -
be volk te staat, grenst in het Noor den aan Ca na da en heeft kou de win -
ters en dan een soort ski-sei zoen. De staat is be roemd om zijn land -
schap, herfst kleu ren en om dorp jes met wit te huis jes, boe ren schu ren
en kerk jes, melk pro duc ten en es doorn si roop (maple sy rup). Niet dat
daar veel groei in zit, en ook het mar mer en gra niet en het hout uit de
bossen levert niet veel meer op. 

Veel van de ka rak te ris tie ke “dai ry barns” ble ken niet meer als zo -
da nig te func ti o ne ren, het wa ren vaak hal ve mu seums, met toe ris ten -
wink els, waar lo ka le hand werk pro duc ten, kaas, si roop en kunst ver -
kocht werd. Maar had je er één ge zien, dat was dat het wel, von den we. 
Rus tig rond rij den, ge nie ten van de ver ge zich ten, en eens kij ken hoe
zo’n oud en wat ver val len stad je er nou uit zag, dat vul de onze na mid -
dag. Dit was ei gen lijk een ide aal ge bied om met de mo tor te ver ken -
nen, met veel boch ten en wei nig ver keer.  Ook wei nig ben zi ne pom -
pen, dat was even oplet ten. 

Verm ont is een “wit te”staat en po li tiek pro gres sief met de mo cra -
ten in de meer der heid en is be kend om het on af hank elijk po li tiek
denk en, het was de eer ste staat waar can na bis le gaal werd. Dat denk -
en ging  niet al tijd in de goe de rich ting, zo steun de men lange tijd “eu -
ge nics”, iets waar de LaFay et te fa mi lie dus ook in mee ging. Eu ge ne ti -
ca of ras ver be te ring zoekt naar het ver be te ren van de ge ne ti sche sa -
men stel ling van een po pu la tie, maar pro pa geer de kwa lij ke middelen
als ge dwong en sterilisatie of erger.

Toe ris me is een be lang rij ke ink om sten bron, men waar deert de
sfeer, de bij na an tie ke stad jes en ge bou wen, er zijn veel me ren en wat
vis sen en wa ter sport,  in de win ter is het een win ter sport be stem ming. 
Veel van de hui zen zijn niet meer dan va kan tie wo ning en, die  goed -
deels leeg staan. Dat be paalt ook de sfeer, want in de klei ne stad jes en
dor pen is er niet meer ge noeg vas te be vol king niet meer ge noeg voor
scho len, wink els en dat betekent nog meer leegloop.  

Het ge bied werd oor spronk elijk be volkt door Indi a nen stam men
als de Iro quo is, Algon quin en Abe na ki en was sinds 1609 lange tijd
Frans, maar die in vloed is nau we lijks meer merk baar. De staat speel -
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de een rol in de bur ger oor log, heel wat sla ven uit het Zui den wer den
naar Ca na da ge hol pen door de “Underground Railroad”. 

Te gen de avond be reik ten we een iets gro ter stad je met wat mo -
der ne ge bou wen aan de rand, blijk baar re search af de ling en van gro te
be drij ven of think tanks, die naast hun hoofd ves ti ging bij Bos ton hier
van de rus ti ge sfeer ge bruik maak ten. In de hoofd straat was al les nog
zo als het er al de cen nia was, geen nieuw bouw, maar wel zo’n ech te
“di ner”,  met veel glas en een Wa gon-Lits uit stra ling. Maar de nieu we
tijd ma ni fes teer de zich door een groot bord met “Vegan specialties”.  

Ik had ge merkt dat  Syl via er gens een voor keur had voor ve ge ta -
risch eten, maar daar niet heel strikt in was, en dus was de keus snel
ge maakt. Het in te rieur van de di ner was echt nog ori gi neel. Die di -
ners wa ren voort ge ko men uit res tau ra tie-rij tui gen uit de gro te da gen
van het ij ze ren spoor, heel cle an en met veel alu mi ni um. 
Het menu was in der daad nog al ve ga nis tisch, maar er was ook een
lijst je “raw food” ge rech ten. He le maal bij de tijd, en het pu bliek bleek
dan ook vrij jong, blijk baar mil len ni als die werk ten in de mo der ne
ge bou wen rond de stad. We ko zen een soep en wat groen te scho tels,
de vega-bur gers die men in dit soort ten ten ser veert zijn eigenlijk
vooral processed food, en niet erg gezond. 

En pas sant pik ten we wat op van de ge sprek ken van de kids aan de
ta fel tjes om ons heen. Alle maal de nieuw ste iPho ne naast hun bord
lig gen, ze wis ten pre cies wat ze wil den eten,  uit ge spro ken fel over
Trump en die oud bak ken po li ti ci van de ba by boom er ge ne ra tie, maar 
veel verd er dan wat op per vlak kig he den kwam men niet. Ze ging en
ook vrij snel weer weg, rus tig eten van dat ve ga nis ti sche miracle-food
was er niet bij.

Dat gaf Syl via en mij de kans om een rus tig door te pra ten. Ik wil de 
wel wat meer we ten over wat er in haar werk groep van de Ba zel Kring
aan de orde kwam. Ze had wel ver teld dat die ook aan een nieuw pa ra -
dig ma werk ten, voor de psychi a trie en de psychi sche pro ble ma tiek in
bre de re zin. Daar was ze vrij open in. Haar ge slo ten heid had eer der te
doen met dis cre tie, ik had het ge voel dat ze ge werkt had als be vei li ger
en ver pleeg ster van hele rij ke men sen, die hun pri va cy zeer se rieus
na men. Ze was dui de lijk ge wend aan een ze ke re luxe en had veel er -
va ring in het re ge len van ding en, maar kon of wil de niets los la ten
over dat ver le den. Nu ik haar spe ci fiek vroeg over hoe die werk groep
de hele pro ble ma tiek van de psychi sche ont wor te ling met een enor -
me groei in su ïcide, trau ma pro ble men, de pres sie, autisme en
eenzaamheid aan pakte, was ze daar heel open over.

‘Het is een groep men sen, die zeer be trok ken zijn bij wat er in bre -
de zin in sa men le ving en dan voor al in het Wes ten aan de hand is. Ze
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zien wel in dat de klas sie ke aan pak van de Freu di aan se psycho t he ra -
pie niet meer past, maar dat het al le maal aan pak ken met steeds meer
pil le tjes en verd oving ook niks oplost, be hal ve dan dat de pa ti ënten
steeds meer als zom bies in te hui zen zit ten of te rug ge spoeld wor den
in de sa men le ving. Een psychi a ter heeft 20 mi nu ten om een pa ti ënt te 
be oor de len, voor al te let ten op su ïcide risico’s, min of meer verplicht
naar de medicijnkast te grijpen.. 

Ik viel haar bij; ‘Dat heeft niets meer met ge ne zen te ma ken. Dat is
symp toom be strij ding met mid de len die vaak nog ge vaar lij ker zijn
dan de kwaal. Kijk maar naar de hele oxy co don pro ble ma tiek, als al -
ter na tief voor mor fi ne en de bre de ver sla ving daar aan door veel te
breed voor te schrij ven. Dat niet iedereen dat beseft! 

Syl via leg de uit waar het om ging. ‘Men wil nieu we we gen ver ken -
nen, maar daar bij zijn er twee groe pen. Ener zijds de men sen met er -
va ring en ken nis van de Oos ter se met ho des, de Ay ur ve da en de Chi -
ne se krui deng enees kun de. Ander zijds zijn er de men sen die juist de
mo der ne we ten schap te hulp roe pen, de in zich ten die wor den ver -
kre gen door te kij ken naar brain scans, de ana ly se van hor mo nen en
neu ro trans mit ters en die met ho des zo als EMDR, dat is het wer ken
met po la ri teit door snel le bli kwis se ling, en te gen woor dig ook weer
psyche de li sche the ra pie zien als de nieu we aan pak. Die groe pen bij
el kaar breng en is de uit da ging en ge luk kig zit er een ze ke re over lap in. 
Men ziet na me lijk in, dat al ler lei psychi sche pro ble men mis schien
he le maal niet zo veel met de her se nen te ma ken heb ben, maar eer der
voort ko men uit pro ble men in ons lichaam, voor al in onze dar men.
Daar hui zen hele we rel den aan le ven de or ga nis men zo als bac te ri ën,
die on mis baar zijn voor het verteren van jouw en mijn voedsel, maar
die ook onze stemmingen en geest ingrijpend beïnvloeden.

Ik kon het niet an ders dan met haar eens zijn. Veel oude cul tu ren
wis ten dat ook en heb ben al ler lei met ho des ont wik keld om dat te re -
gu le ren, maar die wer den door de mo der ne me di cijn man nen, onze
hoog ge leer de dok ters, lang ge zien als pri mi tief en bij ge loof, als een
soort placebo.

Syl via ging door met uit te leg gen hoe ons darm-bi oom, de mil jar -
den en mil jar den or ga nis men die daar le ven, via al ler lei mecha nis -
men ook onze her se nen aan stuurt en onze stem ming en be paalt. On -
der zoe kers kwa men er ach ter, dat be paal de kwa len sa meng aan met
dui de lijk af wij ken de darm cul tu ren en dat niet al leen voor bij voor -
beeld di a be tes 2, maar ook voor men ta le af wij king en. Hoe dat de laat -
ste tijd tot al ler lei in zich ten heeft ge leid, zo als dat je au tis me kunt be -
han de len door de darm flo ra mid dels zo ge naam de pre- en pro bi o ti ca
te re ge ne re ren. Dit is een fas ci ne rend ge bied, en wordt ge zien als een
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ech te door braak. De we ten schap legt al ler lei ka na len en uit wis se ling -
en tus sen de dar men en de emo ti o ne le en cog ni tie ve pro ces sen in de
her se nen bloot, bij voor beeld de neu ro trans mit ter se ro to nin (5-hy -
dro xy tryp ta mi ne 5-HT) dat voor een groot deel in de darm wand
wordt aang emaakt en in vloed heeft op het ge heu gen, stem ming, zelf -
ver trou wen, slaap, emo tie, sek su e le ac ti vi teit en eet lust. De dar men
com mu ni ce ren met de her se nen op al ler lei ma nie ren, ook via de bij -
nie ren en or ga nen als de hy po fy se en de hy po tha la mus. De ner vus
va gus is een an der ka naal, ook short chain fat ty acids (vet zu ren) die
ont staan door de ver te ring van ve zels in de darm spe len een rol, wat
we eten en ver te ren en met wel ke cul tu ren in ons darm-bi oom be -
paalt ons ge drag, ook in so ci a le zin.  We kun nen te recht spre ken van
onze twee de her se nen, en be sef fen dat onze mi nus cu le gas ten in onze 
buik, op onze huid, maar ook in al ler lei or ga nen veel be lang rij ker zijn
dan we aan na men. Dit is ze ker no dig om dat we in het Wes ten qua
voe ding zo enorm zijn af ge dwaald van wat ooit als ge zond en nor -
maal werd ge zien, hoe we met fast food, pro ces sed food, mi cro wa ve
en al ler lei sup ple men ten aan de gang zijn ge gaan, en steeds dik ker,
zwak ker en ong eluk ki ger wor den. Het is geen kwes tie van min der
vlees eten, dat zou het mi lieu ze ker ten goe de ko men, maar ook hoe
aank ij ken te gen de hele voed sel ke ten. Meer aan dacht voor wat er in
onze dar men al le maal leeft en hoe dat onze stemming en gedrag
beïnvloed, kijken naar probiotica en eetpatronen. Veganisme en
minder vlees klinkt leuk in het kader van het milieu, maar mensen
zijn omnivoren, als we alleen van planten zouden leven hadden we
wel meer magen.

Ik her in ner de me dat ik de ve ran de ring en in ons dieet en hoe dat
op zich al een pa ra dig ma ver schui ving kan in hou den ook tij dens een
ses sie met de BIS-bank iers al eens had aang ehaald, en dat ik toen
sprak over doe ners en la ters, over hoe ons dieet en wat daar van leeft
in onze dar men en an de re plek ken ons ge drag en ook onze in ter ac tie
met an de ren be ïnvloedt. Een sa men le ving is ook het re sul taat van
wat men eet of niet eet. Het was goed om te ho ren dat men bij de Ba sel
Kring hier ook vanuit de spirituele hoek naar keek. 

Ik vroeg Syl via: ‘Is er ook aan dacht voor hoe de me di sche we reld
een soort fa brieks ma ti ge aan pak van symp toom be strij den de tech -
nie ken is ge wor den? Hoe we psychi sche pro ble men voor al wil len
zien als iets wat je met een pil le tje kunt oplos sen, maar niet kij ken
naar op voe ding, we reld beeld, gebrek aan zingeving?’

Syl via werd plot se ling nog se rieu zer, blijk baar was dit iets wat haar 
sterk be zig hield. Ze had waar schijn lijk zelf er va ring of ge werkt met
pa ti ënten die in de mecha ni sche en ont men se lijk te sfeer van de mo -
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der ne me di sche es ta blish ment ver ma len wa ren, plat ge spo ten of met
an ti bi o ti ca tot plantjes gereduceerd. 

‘We kij ken niet meer naar de mens, al leen naar de tests, naar de
scans, naar de symp to men en niet naar de oor za ken. Onze op voe -
ding, de con cur ren tie in oplei ding en en op de werk vloer, onze eet pa -
tro nen, de stress en het ge brek aan zing eving, daar wor den we ziek
van. Dat zie je overd ui de lijk in bij voor beeld de enor me groei in trau -
ma ge re la teer de ziek tes en PTSS (post trau ma ti sche stress) in de VS,
ter wijl meer tra di ti o ne le sa men le ving en daar veel min der last van
heb ben. We zijn hier eer der num mers en fi les dan men sen, je bent je
bar co de in een zie ken huis of kli niek. De mo der ni teit en anonimiteit
maken ons ziek, mentaal en lichamelijk. ‘

‘Gelukkig staat de we ten schap nu wat meer open voor al ter na tie ve 
vi sies. De strik te schei ding tus sen men ta le en licha me lij ke klach ten
neemt af, men kijkt naar de re la tie tus sen ge drag, emo ties en denk pa -
tro nen en het darm-bi oom, ziet meer de rol van de bij nie ren en de
hor moon huis hou ding in psychi sche klach ten. Het hele im muun sys -
teem krijgt meer aan dacht, en men be seft ook dat het niet be gint te
ont spo ren als er klach ten ko men, maar veel eer der, tij dens de zwang -
er schap al. Aand acht voor een men se lij ker be gel ei den van de ge boor -
te, min der snel gaan snij den zo als bij kei zer sne de en veel min der
verd oven is voor moe der en kind van be lang. Pijn, hoe moei lijk en
naar ook, is deel van ons mens-zijn, heeft een func tie en al les pijn- en
ge vaar loos ma ken, ook in de op voe ding, maakt ons tot ro bots. Echt
en zin vol leven is leren, groeien, en daar hoort miskleunen, gevaar en
risico bij. ‘

Inte res sant, dat ont ken nen van de in vloed van het in dus tri a li se ren 
van de zwang er schap en de be val ling met steeds meer kei zer sne de en
zie ken huis be val ling en. Dat had ik ook al op ge merkt en ge re la teerd
aan de mil len ni al ge ne ra tie, maar Syl via en ook haar ge spreks part -
ners in de Ba sel Kring na men dit blijk baar heel se rieus. Het pro bleem
is dat de me di sche we reld zich zo heeft vast ge legd op de stan daard
pro to col len en di ag no se be han de ling com bi na tie, dat daar van af wij -
ken heel moei lijk is. Men is, ze ker in de VS, ook bang voor de ju ri di -
sche aan spra ke lijk heid. Als men de aan wij zing en dat be paal de rou ti -
nes zo als de kei zer sne de of het in zet ten van men sen in mi li tai re ac ties 
aan toon baar lei den tot een slech te re le vens kwa li teit en ver min der de
le vens ver wach ting meer serieus zou nemen gaat dat mil joenen
rechts zaken betekenen en miljarden aan schade loos stelling. 

‘Welke rol speelt het Oos ter se denk en bij de be raad sla ging en van
je werk groep?’ vroeg ik want tra di ties als Ay ur ve da zijn in de Wes ter -
se ge nees kun de nog niet breed ing ezet, men neemt wat krui den-the -
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ra pie over, maar bij voor beeld de po la ri teit van or ga nen is nog een
heel ge bied waar in wat te le ren valt van die oude wijzen.

‘De deel ne mers van uit die tra di ties zijn erg be zorgd over waar we
in de mo der ne we reld op af ste ve nen, een be vol king die te dik, te ge -
stresst, te ang stig is en ook geen zin meer ziet in het le ven; al les draait
om ma te ri a lis me en hoe je als in di vi du an ders, be ter, met meer suc ces 
kunt sco ren. Men ziet dat de oude in zich ten, zo als dat je moet pro be -
ren je val se zelf, je ego, te door gron den en te ont man te len om je ware
zelf, je die pe ziel, weer bloot te leg gen, ver lo ren gaan of wor den op ge -
no men in cult acht i ge be we ging en, in de iden ti fi ca tie met mo dieu ze
stro ming en. De au then ti ci teit is ver lo ren ge gaan, maar dat pro beert
men te com pen se ren met qua si-au then tie ke pro jec ties. 
Men ziet dat de mo der ne mens steeds min der zich zelf kan en mag
zijn, maar voort du rend een mas ker op moet heb ben, doen als of, an -
ders tel je niet meer mee. De Wes ter se mens is een mul tipli ci teit van
per soon lijk he den ge wor den, met an de re rol len, mas kers en men kan
ook niet meer op  te gen trau ma ti se ren de si tu a ties. Het zaai en van
angst ka rak te ri seert nu het Wes ten, we moe ten al tijd oor log voe ren,
te gen drugs, ter reur, de kli maat ve ran de ring. Die angst wordt steeds
aang ewak kerd, door de me dia, de po li tiek, het in ter net, de mo der ni -
teit die al les di rect op je bord je legt.  Dat is ook om dat men de ver bin -
ding met het ho ge re, met de es sen tie der ding en en met de ei gen ziel is 
kwijt ge raakt.
De toe na me van au tis me, ADHD, stressklach ten zo als bij PTSS, dat
heeft te ma ken met een over bel as ting van ons ver mo gen om met
trauma’s om te gaan. In ou de re cul tu ren werd dat ge lei de lijk ont wik -
keld, wa ren er ri tu e len, ini ti a ties, zorg de de ge meen schap er sa men
voor dat je je ont wik kel de tot een vol was sen en weer baar mens. Nu
stu ren we kin de ren met 3 jaar naar school, stel len ze bloot aan stress
en si tu a ties die ze vaak niet aank un nen en zijn dan ver baasd dat ze
vaak ge dis so cieer de per soon lijk he den ont wik ke len om met die trau -
ma’s om te kun nen gaan. Een be ter be grip van de in ner lij ke con flic -
ten, die in de Oos ter se vi sie de oor zaak zijn van licha me lij ke en men -
tale klachten, is hard nodig. De werkgroep zoekt naar modellen en
therapievormen, die dat ook fundamenteel kunnen aanpakken, maar 
voor lopig zitten we met de symptomatische aanpak van de medische
establishment.’ 

Dui de lijk, maar geen ech te oplos sing en, dat moest ook Syl via wel
er ken nen. 

We ging en ui tein de lijk maar eten. Wa ren de jong ere res tau rant be -
zoe kers mis schien te be schuld i gen van op per vlak kig heid, met zul ke
ge sprek ken als de onze komt men nau we lijks meer aan eten toe.
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BE VRIJ DING II

De vol gen de dag ging en we maar weer in het dorp eten. In het piz -
za res tau rant je kreeg ik een Sky pe oproep: Aart. 

‘Ha Die de ric. Hoe va ren jul lie daar?’
‘We denk en dat ze zijn aang eko men, maar we kun nen geen con -

tact ma ken. Mo men teel kun nen we al leen maar wach ten.’
‘Begrijp ik. Je klinkt aar dig ge frus treerd. Vor dert je schrij ve rij

nog?’
‘Nee, maar de denk erij wel. Ik heb tijd te over hier. Heb je mijn

brief al ont vang en?’
‘Een brief? Je be doelt...?’
‘Ja, met inkt ge schre ven let ters en woor den op pa pier, in een en ve -

lop met een post ze gel.’
‘Ik weet niet wat ik hoor. Wan neer heb je die ver stuurd?’
‘Twee da gen ge le den, per ex pres se, naar mijn zo mer huis.’
‘Daar ga ik van avond heen, hij zal er wel zijn, denk ik. Hoe vaar je?’
‘Ik ben, zo ver als ik be reik kan vin den, op in ter net gaan zoe ken

naar uit spra ken over paradigma’s. Ik heb een rij ke bron op YouTu be
aang eboord, over kwan tum fy si ca, le zing en van Ru pert Shel dra ke, die 
jij me nog hebt aan be vo len, le zing en over ex tra sen so ri sche per cep tie, 
hel der ziend heid, te le pa thie, trans per soon lij ke groei en voor al over
de ri gi de weer stand van de gang ba re mecha nis tisch-re duc ti o nis ti -
sche wetenschap daartegen.’

‘Dat is een hele mond vol. Ik be grijp dat je ver blijf je nieu we in zich -
ten heeft op ge le verd?’

‘Ja, maar het is nog niet uit ge kris tal li seerd, ik moet het nog re la te -
ren aan wat er in de we reld ge beurt. Het wordt steeds gro ter. Ik be -
doel, er zijn veel meer maat schap pe lij ke pro ces sen waar voor een
nieuw pa ra dig ma ge wenst is, een ho lis ti sche vi sie waar in wordt er -
kend dat al les met al les sa men hangt en dat we maar een heel dun
schil le tje rond om de pla neet als bi o toop heb ben, maar ui tein de lijk als 
in di vi du een weerspiegeling zijn van alles om ons heen.’

‘Die vi sie wordt on der steund door wat ik uit mijn vak ge bied kan
bij dra gen. De ve ran de rings pro ces sen, van het in di vi du maar ook so -
ci aal ge zien, zijn veel mas sie ver dan we ten schap, pers of over he den
we ten. Of er ken nen, als ze het al weten.’

‘Ik heb je stuk ken ge le zen, Aart. Ze ge ven me meer hoop dan wat
ik bij el kaar schraap aan nieuws.’

‘Dat komt om dat het nieuws aan de op per vlak te blijft. Het staat
bol van het ge weld, ei gen be lang, mi sin for ma tie, vreem de ling en haat,
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vluch te ling en, vast ge roes te over tui ging en. Kor tom, een hoop ge -
blaat. Als je ech ter een so ci o lo gi sche ma trix over al les heen legt, ko -
men de on der lig gen de ve ran de rings pro ces sen te voorschijn. Fasci -
nerend.’

‘Jij stelt dat po si tie ve ve ran de ring en licht de over hand heb ben.
Mis schien heb ik in mijn ar ti ke len te veel over de struc tie ve pro ces sen 
ge schre ven. Omwen te ling en ko men al tijd voort uit an tit he ses, uit
po la ri tei ten, die moet je mis schien als on ver mij de lijk zien, als deel
van een helingsproces.’

’Nou ja, volg het nieuws maar even, er gaat van al les mis, de men -
sen pik ken het niet meer, de ong elijk heid, de cor rup tie, de ma ni pu la -
tie. Het gro te graai en wordt dan ook steeds gro ter. Nu zijn ze de krill
al uit de zui de lij ke Pool zee aan het weg vis sen, zo dat de ping u ïns ver -
hong eren. Te ge lijk zie ik als so ci o loog het be lang van re a ge ren de
mas sa le bur ger be we ging en, pu bli ci teit op tv en in ter net. Het gaat ra -
zend snel, een de mon stra tie of een mi lieur amp is met een we reld -
nieuws, be doel ik. Onder druk van de pu blie ke opi nie wor den er
nieu we re gels ge steld. Be drij ven die mi lieu vij an dig wer ken wor den
aan de schand paal ge na geld en soms ge boy cot. Alle maal ve ran de -
rings pro ces sen die ge wo ne bur gers mon di ger ma ken en ook in vloed
ge ven op po li tie ke be sluit vor ming. Ik zie in ter net als de grote ver -
binder, op korte termijn dan, op lange termijn gaat die trans pa rantie
ons opbreken.’

‘Ga door? Wat kan je zeg gen over cul tu re le ver vlak king, en tro pie?’
‘Nogmaals, aan de op per vlak te, ja. Maar mis schien is er ook een

on der stroom, neemt de di ver si teit on danks de trans pa ran tie van de
in for ma tie maat schap pij toch on der huids toe. Ik ben nu be zig met
een hoofd stuk over mi gra tie. In Eu ro pa is er bij voor beeld een enor me 
in flux van mos lims. Eerst gas tar bei ders uit de Me di ter ra ne an rim,
dan vluch te ling en van verd er weg, Afgha nis tan, Afri ka, Irak, Sy rië.
Die breng en al le maal hun ei gen cul tuur mee. In de ge schie de nis zijn
meer voor beel den van een enor me in put aan cul tu re le ver schei den -
heid en cre a ti vi teit af kom stig van vluch te ling en. We doen er hier ang -
stig over, de po li tiek trekt naar rechts, wordt xenofoob, de ge -
frustreerde groepen in de samenleving zoeken een zondebok.

Maar draai het eens om, wat be te kent dat voor de Islam? Alle vrij -
he den die in het Chris te lij ke noor den zijn be voch ten, sij pe len door
naar de fa mi lies in de thuis lan den. Dat gaat nu heel hard, om dat ze
da ge lijks bel len, mai len en via het in ter net er va ring en uit wis se len.
Wij hier krij gen wat meer Islam denk en mee, en een deel daar van is
he le maal niet zo gek, maar daar krij gen ze de vol le laag Wes ters denk -
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en, via de me dia, hun smartpho nes en vakantie vierende ex-
 landgenoten.’

‘Ik heb je dat eer der ho ren de bi te ren, Aart, maar ik heb zo mijn
twij fels. Vol gens mij leidt het meng en van ver schil len tot een grau we
brei, en tro pie. Ie der een op de pla neet kijkt naar de zelf de ding en op
zijn smartphone.’

‘Dan kijk je niet goed. De tools, de apps en soft wa re zijn het zelf de.
Sel fies ook. Dat ver groot de her ken baar heid en ver kleint de angst
voor het vreem de. Je ziet be we ging en dat groe pen men sen met een
ge deel de cul tu re le ach ter grond hun erf goed in ten ser gaan be le ven en
uit dra gen. Sho wing off, iden ti fi ca tie met hun wortels.’

‘Je wilt zeg gen dat cul tu reel erf goed be wus ter wordt be leefd?’
‘Exactly.’
‘Ik heb juist de in druk dat er veel verd wijnt.’
‘Het is maar waar en hoe je kijkt. Er verd wij nen ze ker ding en,

maar er ont staan ook nieu we. Een voor beeld. Neem nou Rot tu mer -
oog. Aan de oost kant verd wijnt het ene ei land na het an de re in de
Eems. Daar kun je op fo cus sen, o wat erg, of er paal en perk aan stel -
len. Let ter lijk. Trach ten te fixe ren, met ge weld des noods, zand zui -
gers, dam men bou wers. Ter wijl als je aan de west kant kijkt, waar de
ene zand plaat na de an de re van zelf op stuift tot nieu we dui nen, er
voort du rend nieuw land wordt ge vormd. Moei te loos. Go with the
flow.’

‘Ik heb me al tijd ge laafd aan je on ver woest ba re op ti mis me, Aart.
Ik moet je ech ter be ken nen dat ik steeds pes si mis ti scher word.’

‘Dat komt ge woon om dat je het ant woord nog niet hebt voor al die 
lui die aan je deur staan te ram me len hoe het nu verd er moet.’

‘Hoe heer lijk moet het zijn om we ten schap per te zijn.’
‘Dat is het bij zon de re van mijn dis ci pli ne, Die de ric. Uit alle tur bu -

len tie van op drift ge raak te be vol king en, glo ba li se ring, toe ris me, mi -
lieu ver nie ti ging en mi lieu be houd, nieuws, in ter net, his to rie, oor lo -
gen en vre de, ramp spoed en po si ti vis me, kun nen wij de on der lig gen -
de stro ming en, be we ging en, in cen ti ves dis til le ren. We le ven in een
tijd van ong eken de so ci o lo gi sche ve ran de ring en, om in mijn vak ge -
bied te blij ven. Sa men le ving en op mi cro en ma cro schaal die eeu wen -
lang sta biel wa ren, ko men in stroom ver snel ling en te recht. Daar voor
zijn heel an de re skills no dig dan van ouds. Dat leidt tot dra ma ti sche
machtsverschuivingen. Het ijs is aan het krui en, denk ik en niets kan
het stoppen.’

‘Dank je, mijn vriend. Ik ga kij ken hoe het met Syl via gaat. Tot
gauw.’

‘Vergeet Han nah niet mee te breng en, dat boek moet ook af.’
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‘Doe ik.’
Ik had niet ge merkt dat Syl via in tus sen was te rug ge ko men, be la -

den met tas sen. Ze be gon met een de kle ren die ze ge kocht had op het
bed te leggen. 

‘Heb jij iets kun nen zien aan de men sen die uit de he lik op ter stap -
ten, of Han nah daar bij was?’

‘Hm, nee, het was te ver weg.’
‘Misschien kan ik haar bel len.’
Syl via knik te af we zig. ‘Stil even, het lijkt of ik Ali ce kan voe len.’
Ze nam me zwij gend bij de hand, liet me plaats ne men op het bed

met mijn rug te gen de muur en nes tel de zich dicht te gen me aan, mijn 
ar men om haar heen. Zo kon ze vei lig in tran ce gaan. Ze deed het met
me en ik voeg de me. Ver ba zing alom, tot ik be sef te dat we een team
wa ren, on danks de wat be vro ren pas sie de laat ste tijd. Het stem de me, 
voor het eerst in da gen, iets optimistischer.

‘Ik kan er niet veel van ma ken,’ zei ze na een tijd je. ‘Hm, dat ligt
heer lijk zo.’

‘Waarvan niet?’
‘Ik heb de in druk dat Ali ce in een soort droom toe stand ver keert.

Ze heb ben iets met haar ge daan, dat kan ze niet be noe men, en dat
lijkt niet he le maal te lukken.’

‘De in se mi na tie!’
‘Zou kun nen, maar ze is te vaag om iets dui de lijk te be le ven.’
‘Houden ze haar verd oofd?’
‘Ik denk het.’
‘Kunnen we in de geest bij haar op be zoek gaan?’
‘Dat kun nen we pro be ren. Ik zal haar met een een Rei ki he ling ge -

ven.’
We zonk en al le bei in een me di ta tie. Ik werd even iets ge waar van

een soort com mu ni ca tie tus sen vrou wen, tus sen vrou wen licha men,
toen zeil de ik he le maal af naar het niets.

‘Haar lichaam pro beert de be vruch te ei cel af te sto ten,’ zei Syl via.
Ik kwam lang zaam te rug in het waak be wust zijn. ‘Maar me di ca tie ver -
hin dert dat.’

‘Laat maar,’ mom pel de ik. ‘Ze moet die baby krij gen om vrij te
wor den.’

Syl via draai de zich half om ten ein de me aan te kun nen kij ken. ‘Dat 
is een man nen ma nier om er naar te kij ken. Je gaat daar mee voor bij
aan de baby zelf.’

‘Hoe zie jij het dan?’
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‘Alice’s geest is vrij wel uit ge scha keld. Haar lichaam com mu ni ceert
daard oor di rect met het mij ne, zon der de fil ter van ra tio of wat dan
ook.’

‘En jouw ra tio ver taalt wat jouw lichaam ont vangt?’
‘Precies.’
‘Wat is de bood schap?’
Syl via was al met een ant woord be zig, ik zag haar fron sen, af we -

gen...
‘Ik moet denk en aan een hond met pas ge bo ren pups. Een na tuur -

lij ke hond die haar ei gen gang kan gaan. Het is be kend dat hon den -
moe ders som mi ge pas ge bo re nen dood bij ten. Die wa ren niet goed.
Alice’s lichaam heeft die ken nis ook: er deugt iets niet aan de zy go te.
Het is nu nog geen em bryo, weet je, het is ook geen IVF zwanger -
schap.’

‘Wat kun nen we doen?’
‘Ik heb het ge voel dat de zy go te uit ge dre ven moet wor den.’
‘Is dat niet het ge voel van het lichaam van Ali ce?’
‘Er is meer...’ Ze stond op, grab bel de haar mo biel te voor schijn en

toet ste een num mer. ‘Ik kan dit niet al leen,’ mom pel de ze.
Er ont spon zich een lang ge sprek in het Zwit sers-Duits. Intus sen

pro beer de ik mijn af stem ming met Ali ce te hand ha ven. Zou ik ook
ge waar kun nen wor den waar om haar lichaam de baby niet wil de?
Had het te ma ken met de do nor, die waar schijn lijk haar va der was?
Was haar va der mis schien een psycho paat? Zijn ge drag wees in die
rich ting. Wie dwong er nu zijn doch ter pos tuum zwang er van hem te
wor den? Kijk, daar zat ik op het goe de spoor. Even verd er kij ken dan
je neus lang is, Blink ie! Die hele er fe nis hing van mis daad en psycho -
pathie aan elkaar.

Mijn steeds zwart gal li ger wor den de ge dach ten wer den on der bro -
ken door Syl via. ‘Luister, er wor den nu van uit Zwit ser land een paar
be gaaf de vrou wen te le fo nisch op ge trom meld om ons te hel pen met
Ali ce. Over een half uur ong eveer gaan we pro be ren Ali ce te be rei ken
en de me di ca tie in haar lijf on scha de lijk te ma ken. Dat zal moei lijk
zijn, want vol gens de vrouw die ik ge beld heb ligt ze aan een in fuus.
Die vrouw kan heel nauw keu rig op af stand zien. Als ze een fo cus
heeft. Ze heeft een fo tog ra fisch beeld nodig van het huis met die heli -
kopter.’

‘Doe ik ook mee?’
‘Zeker. Wij twee fung eren als een soort re lais sta ti on van we ge onze 

lief de voor Ali ce. Dat is een hele ster ke ver bin ding. Het eni ge is dat we 
die band open stel len voor an de ren om Ali ce te kun nen be rei ken op
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as traal ni veau. Dat ver eist een on voor waar de lijk ver trou wen. Kun je
dat opbrengen, denk je?’

‘Nee,’ zei ik na eni ge aar ze ling. ‘Het eni ge dat ik kan toe zeg gen is
dat ik niet te gen zal wer ken.’

Haar lichaam ver strak te. Het was sub tiel, maar mijn per cep tie was
ook sub tiel.

‘Luister, kan je een van de foto’s die we maak ten via je te le foon ver -
stu ren? Het helpt ze te fo cus sen.’

Ik scha kel de de slui mer stand uit, Syl via ver zond de foto, we had -
den toe val lig wat bereik.

‘Goed. Nu plas sen en drink en, we mo gen ons niet la ten sto ren
door licha me lij ke ong emak ken.’

‘Wat gaan jul lie... wij ei gen lijk pre cies doen?’
‘Het au to no me be wust zijn van Alice’s lichaam ver ster ken en haar

im muun sys teem op pim pen om de me di ca tie die ze krijgt te neu tra li -
se ren. Het lichaam kan dan de zygote afstoten.’

‘Is dat wel in orde?’
‘Hoe be doel je? Het is in fei te de vrucht van een ge weld da di ge ing -

reep, een ver krach ting ei gen lijk, met zaad van een psycho paat die ook 
nog haar va der is. Kan er iets meer ver keerd zijn?’

Ik be gon me steeds ong emak ke lij ker te voe len. Ik was als eni ge
man be trok ken bij de be slis sing van ver schil len de vrou wen om Ali -
ce’s zwang er schap af te bre ken. Wat wil den ze van me, waar om sap -
pel de ik mee in deze op zet, Ali ce was er gens mee be zig en weet het
aan de sig na len van haar lichaam. Haar geest stond bui ten spel, leek
het wel. Maar was dit niet weer een dubbele bodem? 

Was dit wel goed?
De vrou wen wa ren zo ze ker van hun zaak. Ruthless, bij na. Dit kind 

mocht niet ter we reld ko men. Wat nou als het een func tie had die wij
niet za gen? Het joch zou op ge voed moe ten wor den om het me ga ka -
pi taal van de LaFay et tes te be he ren, dat ik schat te op meer dan 100
mil jard dol lar. Het kon ook 200 mil jard zijn. Mis schien zou de in -
vloed van mama Ali ce het kind tot een soort tijd bom ma ken, een
mol, die ge lei de lijk de greep van de ze ven fa mi lies op het we reld ge -
beu ren zou kun nen on der mij nen. Aan de an de re kant kon het een ge -
we ten lo ze psycho paat wor den, die de boel al leen maar er ger zou ma -
ken. Wie zou het zeg gen? Wie durf de voor God te spe len? En wat zou
het voor Ali ce zelf be te ke nen? Waar schijn lijk zou ze het voor een
twee de keer moeten ondergaan, net zolang tot er een baby geboren
werd.

Op dat punt ge ko men viel er een be sluit. Ik ver tel de Syl via van
mijn be denk ing en.
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‘Ik kan er in mee gaan dat...’ Syl via stond bruusk op en be gon te ijs -
be ren. ‘Jij zegt dat we niet voor een an der kun nen be slis sen. Daar ben
ik het mee eens, in zo ver re, dat die an der nu wil son be kwaam wordt
gehouden!’

‘Dáár moe ten we dan iets aan doen.’
‘Wat heb je in ge dach ten?’
‘Ik haal haar uit dat huis. Al was het maar om haar bui ten be reik te

hou den van die neef, want die heeft nu nog meer re de nen om haar uit
te scha ke len.’

Ze keek me ong elo vig aan, ik zag haar even in schat ten of dat haal -
baar was. ‘Er loopt een man met een ge weer rond, Die de ric. Plus nog
drie of vier an de ren, per so neel mis schien. Denk je het daar te gen te
kun nen op ne men? Hoe wil je bin nenkomen?’

Ik leg de mijn plan uit.
‘Dan nog, Die de ric. Hoe wil je een be wus te lo ze vrouw...’
‘Daar zou den jul lie op kun nen fo cus sen. Dat de verd oving haar

be wust zijn, haar wil niet meer plat legt. Dat ze haar le de ma ten kan be -
we gen, lopen.’

‘Tja, als je het zo ziet...’
Ik zag het zo en zo ging ik het doen. Wel over wo gen, zo als het een

goe de ja ger be taamt. Het voel de als een be vrij ding. Zelfs als ik Ali ce
niet mee zou kun nen krij gen, waar ik ove ri gens het vol ste ver trou wen 
in had, zou ik me met deze ac tie in ie der ge val zelf vrij maken.

Syl via merk te de ve ran de ring in me op en hield zich verd er stil.
We laad den onze ba ga ge in de auto, be taal den het mo tel en re den

in de val len de sche me ring door de Main Street naar het oos ten, langs
het bu reau van de she riff. Er brand de licht en we wa ren er bij na ze ker
van dat hij ons zag vertrekken.

Voor bij de eer ste bocht stop te Syl via en liet me er uit.
‘Succes. Ik houd je in het oog van af het uit kijk punt.’
Ik brom de wat en liep op ge lucht te rug langs de weg. Free at last!
Het was maar even naar de in rit van de jacht ha ven.
Adre na li ne gier de door mijn spie ren. 
Het toe gangs hek was na tuur lijk op slot. Nu de af ras te ring vol gen,

meest al was er er gens een plek waar het gaas los zat. Er was nog net
ge noeg licht om mijn za klamp niet te hoe ven ge brui ken. Inder daad.
Ik kroop door het gat en keek om me heen. Er was een stei ger met
roei bo ten. Bij na de re in spec tie ble ken ze al le maal aan een ket ting met 
een hang slot te lig gen. Er moest iets anders zijn...

Mijn blik viel op een rij tje om ge keer de kano’s, Ca na de zen, op een
soort droog rek. Een ka no club. Ped dels ston den in een rek.
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Het luk te me om zon der veel la waai een kano in het wa ter te sle -
pen. Twee ped dels, voor als er een tje kwijt zou ra ken. Ik had vroe ger
in een Ca na dees de Ardèche en de Tarn be va ren. Zo’n rus tig meer zou 
ho pe lijk wei nig pro ble men ople ve ren. Het was al leen een heel eind
naar het huis. Met de aan we zi ge kus sen tjes on der mijn knie ën moest
het vol te hou den zijn. Mijn ge sprei de knie ën hiel den de kano vol -
ledig onder controle. 

Alles viel op zijn plaats. Gaan de weg over kwam me nu een soort
tran ce en ver liet het ge voel van haast me. Ik voel de me een in di aan,
deel uit ma kend van het land schap, het lich te wa ter. Lucht ging in en
uit mijn long en, bloed stroom de, spie ren trok ken sa men en ont span -
den in een lang za me ca dans, via de ped del liet het wa ter zich voe len,
vloei baar en toch so li de weer stand bie dend. Glij dend over de schei -
ding van wa ter en lucht be dien de ik een ruim te vaar tuig tus sen di -
men sies. Een lach bor rel de op, een lach van puur geluk te bestaan.

Opeens was de stei ger vlak bij. De he lik op ter dreef er naast. Een
aan tal ra men van het huis wa ren geel ver licht, de geur van hout vuur.

Met stij ve be nen stap te ik in een over hang end bos je uit en trok de
kano op het dro ge. Mijn ho ge re staat van be wust zijn maak te dat al
mijn be we ging en steels en zon der ge luid wa ren. De stijf heid week uit
mijn benen.

Er had zich geen enk ele keer een hond ver toond, ho pe lijk wa ren
die er niet. Be we gings mel ders wa ren er waar schijn lijk wel. Met de
ver re kij ker wa ren er twee aan de ge vel te zien. In de bos jes bleef ik on -
zicht baar. Het huis leek niet over ma tig zwaar be vei ligd te zijn, mis -
schien was het ‘t een vou digst om door de keu ken deur naar bin nen te
gaan. Op dat punt met mijn ge dach ten verliet alle moed me. 

Het ging voor bij. Waar was ik bang voor? Ontdekt te wor den. Was
dat erg? Jam mer, ho pe lijk niet do de lijk. De angst kwam op en ging
weer, mij meer alert ach ter la tend dan er voor. Het was een goe de
waar schu wing te gen overmoed.

Bij het licht dat uit de ra men kier de, er hing en ja loe zie ën voor,
sloop ik on der dek king van het struik ge was in een boog rond het huis
naar de ach ter kant. Zo als ver wacht was daar een uit bouw, waar in
dui de lijk een bij keu ken on der ge bracht was. Met het hart hoog in
mijn keel wan del de ik open lijk naar de ach ter deur. Mijn hart sloeg
over toen een bui ten licht aan floep te. Er stond een krat met groen ten.
In een op wel ling pak te ik hem op en klop te op de deur. Het bo ven stuk 
was van glas en er was bin nen een kier licht te zien waar een deur niet
he le maal ge slo ten was. Geen re ac tie. De deur was op slot. Weer een
hunch. De krat on der steu nend met een knie grab bel de ik met een
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hand langs de bo venk ant van het ko zijn. Geen sleu tel. Er hing een
ther mo me ter... ja wel, er ach ter hing een ge wo ne sleu tel aan een touw -
tje. Som mi ge Amerikanen waren niet zo verschillend van Ho -
llanders. 

Bin nen hield ik de krat als ex cuus voor me uit en open de de los
staan de deur met mijn voet. Een mooie, ou der wet se keu ken met een
enorm for nuis, een zwa re hou ten ta fel in het mid den en hou ten kas -
ten met gla zen deu ren, vol ge stouwd met al les wat je in een keu ken
mag ver wach ten. Er kwam iemand aan.

De bin nen deur ging open en een vrouw met een schort voor en
een stok kwam bin nen. De plaat se lij ke kle ding uit de ge ne ral sto re
maak te mijn ver schij ning vol le dig lo cal.

‘Your veg gies, ma’am.’
‘Oh, thank you, put them on the ta ble, ple a se. I’ll look af ter them

la ter. Has Herb sent you?’
‘No Ma’am. But no bo dy ans we red when I cal led.’
‘It’s okay. What’s your name? I don’t re call you.’
‘John, Ma’am. John Car pen ter.’
‘Don’t know any Car pen ters around here.’ Dat had ik in der daad

te vo ren gecheckt in het te le foon boek in het motel.
Ze ging naar het for nuis en haal de er een sto men de ke tel van af.

‘Coffee?’
Ze maak te kof fie in een gro te mok. ‘New in town?’
‘Yes Ma’am. Di vor ced, wife kept the hou se and the kids.’
Dat was vol le dig vol gens de waar heid.
‘Oh, that’s too bad. You had a quar rel?’
‘No, we just grew apart and dis ag reed on al most eve ryt hing.’
‘Oh, that’s all your bu si ness. For gi ve me if I’m pry ing, but you

know, wo men just like sto ries.’
‘It’s allright, Ma’am.’
Ik was bin nen en zat in de keu ken veel te ster ke kof fie te drink en.

Hoe verd er? 
Aan een bord naast de bin nen deur kling el de een bel le tje. Er hin g -

en acht bel le tjes, met bord jes eron der: Di ning Room, Sa lon, Li bra ry
en zo door. Het bel le tje dat be wo gen had was van Mas ters Be droom.
Ze wer den be diend met touw tjes! Dit huis was niet ve ran derd sinds
het eind van de ne gen tien de eeuw, leek wel.

‘I am sor ry, I have to wait on Miss Ali ce. Just fi nish your cof fee.
Wait, I’ll give you a pie ce of ap ple pie with it.’

Ver baasd nam ik een hap van de taart punt. Dus daar lag Ali ce! Een 
warm ge voel gloei de door me heen. Zo dicht bij die won der vrouw. ik
raak te bij na van de kaart. Nu snel we zen. Ik graai de een blad van een
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plank, zet te er een vaas met bloe men op en ging de huis houd ster ach -
ter na, die met haar manke been ho pe lijk niet zo snel was. Er was een
be dien den trap net ach ter de deur, die ik zo ge luid loos mo ge lijk met
twee tre den te ge lijk op snel de. Een bre de gang, glan zen de rood hou -
ten vloer, aan bei de ein den een raam, donk er hou ten deu ren, enk ele
een vou di ge gla zen kroon luch ters met geel gloei en de lam pen. Bij een
deur stond de huis houd ster. Ze klop te, het leek voor de twee de keer.
De deur ging op een kier open en ze wrong zich bij na naar bin nen. Er
was ze ker ie mand bij Ali ce. Als ze naar de keu ken te rug ging moest
het lij ken dat ik ver trok ken was. Ik ging naar be ne den, spoel de de
kof fie weg en leg de de taart op het blad met de bloe men. Nu leek het
net of ik de kof fie en de taart op had en was ver trok ken. Weer naar bo -
ven. Nu een lege ka mer vin den. Die di rect naast de trap kwam me het
gun stigst voor. Omzich tig gluur de ik naar binnen. Bingo. Deze leek
niet bezet. Een afgehaald bed. Koud: de radiator dicht.

Geen idee hoe veel tijd ik had. Als die Herb te rug zou ko men en
van de huis houd ster hoor de over een on be ken de man...

De gang vloer kraak te; de manke vrouw daal de de trap af. Ze zou
straks wel iets ko men breng en. Wat was nu het bes te om te doen? Nog
geen tien pas sen scheid den me van Ali ce...

De huis houd ster kwam even la ter weer bo ven en niet veel la ter
weer voor bij naar be ne den. Met mijn oor op het sleu tel gat luis ter de ik 
naar het huis. Een deur ging open, voet stap pen op de gang, weer een
deur open die met een klik in het slot viel. Toi let? Het leek erop dat
de ge ne die de wacht hield bij Ali ce even weg was ge gaan. Ge dre ven
door ver lang en en be zorgd heid liep ik kalm maar snel naar Ali ce ka -
mer en open de de deur. Ge dempt licht, een vage geur van ont smet -
tings mid de len en mint. Ik glip te door de deur, het ge bons van mijn
hart moest op de gang te ho ren zijn. Aan één zij de stond een hos pi -
taal bed met ie mand erin. Waar kon ik me verstoppen, dat was nu
even urgenter. 

Er was een gro te gar de ro be kast. Een snel le blik ver ge wis te me er -
van dat tus sen haar jur ken ruim te ge noeg was. 

Ik kniel de bij het bed en streel de haar voor hoofd en wang en.
Ze open de haar ogen, zag me en glim lach te. ‘Ik wist dat je me zou

ko men ha len,’ fluis ter de ze. ‘Straks, als het licht uit is.’ Ze sloot haar
ogen weer. Ik kus te haar voor hoofd en maak te het me ge mak ke lijk
tus sen haar ver za me ling jurken.

Even la ter ging de deur open en dicht, ie mand schar rel de rond in
de ka mer en ver trok weer. Het licht was uit, op een nacht lamp je na.

Als eer ste moest het in fuus af ge kop peld wor den. 
‘Kan je staan?’
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Met eni ge moei te kwam Ali ce in een zit ten de hou ding op de rand
van het bed. Een golf van be geer te vlam de door me heen toen ze zon -
der iets aan in mijn ar men ging staan. Het vol gen de mo ment was ik
een slipje om hoog aan het sjor ren. Ze wees de rok aan die ze wil de
dra gen. Nu de bh, shirt je, swea ter, sok jes, sne a kers. Ik had haar nog
nooit in zul ke gewone kleding gezien.

‘Waar is Han nah?’
Ze fron ste haar voor hoofd. ‘Niet hier.’
‘Was ze niet mee met de he lik op ter?’
‘Nee, dat weet ik ze ker.’
Dat was ver ont rus tend. Aart had ook niets van haar ver no men.
‘Kan je je iets her in ne ren?’
Ze keek me be zorgd aan. ‘Ik heb he le maal niet meer aan haar ge -

dacht...’
‘Toe, pro beer het, iets...’
‘.We wa ren, toen ik een maal be greep wat er ging ge beu ren, ook

niet meer zo ong erust, dit zat er aan te ko men. Dus wil de zij weer
door gaan met haar werk. Ze... ze ging iets zoe ken... Wacht, we wa ren
in Bos ton en ze ging naar de uni ver si teits bi bli o theek.’

Ze schud de haar hoofd, nog wat on ze ker. ‘Dat was het laat ste, ge -
loof ik.’

Ge schokt: ‘Jullie we ten ook niet waar ze is?’
‘Misschien is ze te rug in Ca li for nië.’
Opge lucht: ‘Ja, ze is een ver stan dig meis je en be greep de si tu a tie.’
‘Ik laat Syl via wel bel len. Dat durf den we niet om dat we dach ten

dat ze hier was en haar te le foon was af ge pakt.’
‘Ja, die weet haar vast op te spo ren. Wat gaan wij doen?
‘We gaan weg, door de keu ken.’
‘Is Mil dred daar niet be zig? Waar is Herb?’ Haar stem klonk al vas -

ter.
‘Mildred zal het niet gek vin den als je door de keu ken loopt. Zeg

maar dat je een stuk taart uit de kel der wilt. Herb is er gens heen. We
moe ten al weg zijn voord at hij te rug komt. Er ligt een kano bij het
meer.’

Ze was zo slap als een le den pop, maar met mijn steun wis ten we
over de gang naar de trap te slui pen. Ali ce vocht om de verd oving te
over win nen. Bij elke tre de naar be ne den ging het iets je beter.

De keu ken was ver licht, maar er was nie mand. De groen te krat was 
leeg. De ach ter deur was op slot, de sleu tel hing er naast. 

Bui ten floep te het licht aan. Met mijn arm om haar mid del kon ze
me bij hou den. Ik schoof de kano half in het wa ter, hielp haar in stap -
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pen, duw de verd er tot hij dreef en stap te voor zich tig in. Ali ce had al
een ped del ge pakt om het ding in ba lans te houden.

‘Oef, wat ben ik slap,’ kreun de ze en leg de de ped del neer. ‘Het gaat
nog niet.’

Het was een beet je gaan waai en. De te gen wind en de golf jes maak -
ten de voort gang be hoor lijk zwaar. Het ge mak van de ‘ontvoering’
hoef de niet te be te ke nen dat de rest ook zo ge mak ke lijk zou gaan. Ali -
ce wierp af en toe een blik ach ter om of bij het huis iets in beweging
kwam.

Mijn ar men be gon nen van lood te wor den en we wa ren pas hal -
ver we ge. Dat luk te nooit zo. Ali ce pro beer de af en toe te hel pen, maar
na een paar sla gen kon ze haar ped del nau we lijks nog vast houden.

Mis schien kon Syl via iets be denk en om ons te ge moet te ko men.
Ze had voor zich zelf ook een ver re kij ker ge kocht en zou me voort du -
rend in het oog houden.

Ik bel de haar.
‘Ik heb Ali ce bij me in de kano...’
‘Proficiat! Ik heb jul lie ge zien. Waar is Han nah?’
‘Die was niet mee in de heli.’
‘Ik bel haar wel. Als je niets hoort is ze oké.’
‘Fijn. Kan je iets be denk en om ons op te ha len? We heb ben te gen -

wind en mijn ar men doen het niet meer.’
‘Ik weet niet. Ik ga in de jacht ha ven kij ken of ik een mo tor boot kan 

vin den die niet op slot is. Dat kan even du ren.’
‘Oké, wees voor zich tig.’
Een tijd je was er niets an ders te ho ren dan golf jes te gen de huid

van de kano.
Een plot se linge licht schijn over het wa ter.
‘Ze heb ben denk ik ont dekt dat ik er niet meer ben,’ zei Ali ce.
Achter ons baad de het huis in het licht.
‘Herb heeft waar schijn lijk al de he lik op ter pi loot weg ge bracht,

maar hij heeft zelf ook een bre vet. Hij kan ons gaan zoeken.’
‘Is die chop per van jou?
‘Nee, ge huurd, denk ik.’
De wind be gon aan te wak ke ren. We dre ven te rug naar het huis.

Om al thans eni ge af stand te hou den deed ik af en toe een paar sla gen,
af ge wis seld met een paar sla gen rust. Het hielp ook om de ver zu ring
in mijn arm spie ren op te lossen. 

‘Ze zoe ken waar schijn lijk eerst in het bos en op de weg. Ik heb
over al sleu tels van.’ Ze hield haar tas je om hoog.
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Haar be we ring werd ge lo gen straft toen de lich ten van de he lik op -
ter aang ing en en over het wa ter het ge luid van de star ten de motor
klonk.

Mijn ar men wa ren niet in staat de af stand tot de stei ger te ver gro -
ten. Een ge voel van aan vaar ding maak te het me mak ke lij ker. Als het
niet zo moest zijn zou er een an de re oplos sing komen.

Toen de mo tor op tem pe ra tuur was steeg de he lik op ter op en be -
gon met fel le schijn wer pers het wa ter af te zoe ken. Van de kant van de
jacht ha ven was geen be we ging te be speu ren, dus daar zou de red ding
niet van daan ko men. Niet op tijd al thans: we za ten op eens in het volle 
licht.

De he lik op ter land de vlak bij op het wa ter. Een ver sterk te stem ge -
bood ons dich ter bij te komen.

‘Ben jij dat, Herb?’ riep Ali ce. Ze zwaai de, het ge luid van de mo tor
over stem de haar uit roep. De mo tor werd af ge zet, al leen de wie ken
suis den nog een tijd je door.

‘Herb weet wat voor he kel ik aan dat la waai heb,’ ver klaar de ze met
een grijns. ‘Herb, ben jij dat?’ riep ze nog eens toen het stil was.

Na een kor te aar ze ling klonk Herbs stem, zon der luid spre ker:
‘Jawel, me vrouw. Is al les goed met u?’

‘Naar om stan dig he den wel, Herb. Ik heb een vraag voor je. Voor
wie werk je ei gen lijk, Herb?’

Het bleef stil. Toen: ‘Voor u, me vrouw.’
‘Als ik je nu zou vra gen om ons naar de jacht ha ven te breng en, zou

je dat dan doen?’
Weer een aar ze ling. ‘Die is ge slo ten, me vrouw.’
‘Je weet dat ik daar een sleu tel van heb, Herb.’
‘Ja me vrouw.’
‘Heb jij op dracht mij kost wat kost in het huis te hou den?’
Geen ant woord. Dat was ook een ant woord.
‘Herb?’
‘U mag u niet be we gen, van de dok ter, om de baby niet te ver lie -

zen.’
Ali ce lach te. ‘Ik ben heel voor zich tig, Herb, ik wil deze baby wel

graag ge zond en wel ter we reld breng en. Ik lig in de kano en mijn
vriend doet al het werk. Hij is al leen nu een beet je moe door de te gen -
wind.’

‘Hij mag met u mee ko men, me vrouw, als u dat wilt. Het is ver stan -
dig om met me mee te ko men naar uw huis.’

‘Herb, het is mijn huis niet meer. Het is be zet door men sen die ik
niet ken, niet heb uit ge no digd en die me ge dro geerd hou den. Dat is
niet ge zond, Herb, niet voor mij en niet voor de baby.’
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‘Dat kan ik niet be oor de len, me vrouw. De ver pleeg kun di gen zijn
door de dok ter ge ïnstrueerd.’

‘Herb, wil je voor mij blij ven wer ken?’
‘Zeker, me vrouw.’
‘En Mil dred?’ Te gen mij, flui ste rend: ‘Zijn vrouw.’
‘Graag, me vrouw.’
‘Dan heb ik nu twee op drach ten voor je. Mijn boe zem vrien din

wacht bij de jacht ha ven op me. Ik wil dat je haar eerst op haalt. Leg
maar uit wat er aan de hand is. Dan kom je hier weer te rug en pikt ons
op. De kano drijft van zelf naar de oe ver. Als je ons thuis hebt af ge zet,
breng je de vreem de ling en weg, naar waar ze van daan ko men, of naar
de lucht ha ven, wat ze wil len. Kom te rug met de he lik op ter. Die kan je
la ter weg breng en. Nu de twee de op dracht: bel Mil dred en zeg haar
dat ze een uit ge brei de war me maal tijd voor drie per so nen maakt.
Graag met schor se ne ren soep, die is zo lekker van haar. Heb je dat?’

‘Ik bel haar met een, me vrouw. Kunt u uw vrien din ver tel len dat ik
haar kom op ha len?’

‘Ik bel haar met een, Herb,’ ant woord de ik.
Ter wijl ik Syl via het ver haal deed steeg de heli op en koers te naar

de jacht ha ven.
‘Wil je echt die baby vol dra gen?’
Ali ce greep me bij de pols. ‘Ik wil dat ie der een denkt dat ik het doe, 

Die de ric. Maar het em bryo zit al een kwar tier in mijn slipje, het is bij -
na niets maar ik weet dat het er uit kwam. Nie mand mag dat we ten. Ik
wil jouw kind daar voor in de plaats, Die de ric. Ie der een zal denk en
dat ik aan de op dracht heb vol daan. Help me nu met het bloed, dat
mo gen ze niet zien.’

Ah, nu kwam de aap uit de mouw, zou dit zijn waar Syl via en zij
stie kem op uit wa ren ge weest, mij tot va der bom bar de ren? Alles viel
op z’n plaats, dit was de ge hei me agen da van Ali ce, mis schien wel
van af het be gin. Maar waar om hield ze dat ge heim, we deel den van
al les, maar deze dub be le agen da hield ze voor zich. Be hal ve met Syl -
via, het leek me dui de lijk dat die in het spel mee deed en op de hoog te
was. Ik voel de me ener zijds ver ra den, welk recht had den die vrou wen 
mij als do nor, want daar kwam het op neer, te ge brui ken. Ik werd
plots klaps tot va der ge pro mo veerd, maar blijk baar niet in alle
openheid, want het moest geheim blijven.

Er was ook die an de re kant, ik voel de me ge vleid, ik was ge ko zen
voor een bij zon de re taak en dat ze het ge heim hiel den was ook wel lo -
gisch, want he le maal sta biel was ik ook niet de laat ste tijd en ik kon
het hele plan ver ra den. Niet door er met an de ren over te pra ten, maar
door over d re ven be scher mend te gaan doen, dat zou op val len. De
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vrou wen be gre pen mis schien be ter dan ik, dat ik niet erg sta biel was,
min of meer op een twee sprong stond, in mijn werk, maar voor al in
mijn denk en en voe len. Dus was het mis schien erg ver stan dig om het
ale maal on der de pet te hou den, ook al omdat het nogal afhing van de
situatie. 

Het was wel even slik ken, deze uit no di ging, want dat was het toch
wel, in de kou bij een meer in Verm ont.  Niks ro man tisch, het kwam
me koud op het dak val len, zo ge zegd.

Nou ja, eerst maar de si tu a tie hier oplos sen. Ge schokt, maar ge -
dwee, spoel de ik het slipje uit in het meer en hielp Ali ce zich schoon te 
ma ken. Dus daar om had ze haar rok zo raar zit ten. Ik trok mijn jeans
uit en gaf haar mijn on der broek.

‘Mmm, lek ker warm,’ knor de ze.
‘Kijk,’ zei ze toen ze mak ke lijk in mijn ar men rust te, ‘ik vol doe zo

aan de voor waar den. Nie mand weet - of fi cieel - van wie het zaad is.
Nie mand zal straks we ten dat het ei gen lijk ons kind is. Alleen als ze
een DNA test doen tus sen de baby en het zaad van de do nor, zul len ze
het mer ken. Ik gok erop dat nie mand daar las tig over zal doen. Er rust 
een be hoor lijk ta boe op va ders die hun doch ters zwanger ma ken.’

‘Je bent bui teng ewoon slim.’
‘Dank je. Hoor, ze ko men er aan.’
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TE RUG NAAR AMSTER DAM

Het di ner, want de bra ve Mil dred had heel erg haar best ge daan,
werd ge no ten in de eet zaal die uit keek op het meer. Toen bleek dat
Herb de kant van zijn me vrouw had ge ko zen, had den de twee ver -
pleeg kun di gen wei nig an ders te kie zen dan zich weg te la ten breng en
met de heli.

Ali ce ver tel de hoe ze in het zo mer huis je wa ren over val len door
een man en een ver pleeg ster. Han nah en zij kre gen on ver wachts een
shot, waard oor ze ge wil lig al les met zich lieten doen. 

‘Dat heeft dan bij Han nah niet goed ge werkt. Ze heeft nog in het
toi let “Ali ce baby” kun nen schrij ven. Met bloed.’

Ali ce zag er aang edaan uit. ‘Wat een vol hou der, die meid,’ mom -
pel de ze. ‘Ik was ner gens meer toe in staat.’

Syl via had Han nah be reikt, die ver tel de dat ze te ho ren had ge kre -
gen dat Ali ce op ge no men moest wor den voor een of an de re niet ge -
vaar lij ke aan doe ning die te ma ken had met een zwang er schap en dat
dat al leen in de VS kon ge beu ren, maar dat er voor haar ge zorgd werd. 
Dat klop te met wat Ali ce haar ver teld had op weg naar de VS, dus ze
maak te zich niet ong erust. Ze is toen in Bos ton op een vlieg tuig naar
Ca li for nië ge zet. Ze was ver baasd te ho ren dat wij in Verm ont wa ren,
in een bui ten huis van Ali ce. Ze had op haar fa cul teit heel wat te doen
en zou bel len als ze deze kant op kon ko men. Ze was waar schijn lijk zo
ge schrok ken door wat in eer ste in stan tie een ont voe ring leek, dat ze
het liefst een heel continent tussen haar en het gedoe rond Alice hield.

‘Had je dat al die tijd in ge dach ten?’ vroeg Syl via me bij het des sert.
‘Wat be doel je?’
‘Dat Ali ce jouw kind gaat krij gen in plaats van een van haar va der.’ 
Haar ve nijn ging glad langs me heen, draai de ze de zaak nu niet

om. Voor dat er een ant woord bij me op kwam re a geer de Ali ce: ‘Dat
was mijn idee, Syl.’ 

Ze leg de haar hand op die van Syl via. ‘Ik had er wel over na ge -
dacht, ook al eer der, dat geef ik toe, maar kreeg de im puls in de kano,
toen ik kramp in mijn baar moe der kreeg en bloed voel de vloei en.’

‘Ik wist al leen dat we de zy go te met rust moes ten la ten,’ zei ik pein -
zend. ‘Hij had nog een rol te ver vul len. Haar plan kwam als een ver -
ras sing en ik dacht dat jij, Syl via, daar al van wist, maar dat was niet zo, 
zeg je nu.  Ik was er op dat mo ment ook nog  he le maal niet ze ker van
dat ik een kind bij Ali ce wil de ver wek ken, maar on der tus sen ben ik er  
wel over het na denk en. Het is ook wel span nend, een soort twee de
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kans va der schap, maar ik wor stel met m’n au to no mie, is dit wat ik zelf
wil of moet ik weer doen wat an de ren bedenken, in dit geval Alice.’ 

Deze switch had zij be dacht, niet ik. Zon der mij eerst te raad ple -
gen. Dat zat me mis schien nog het mees te dwars: men sen die mij in -
schaal den voor een be paal de taak zon der dat aan mij te vra gen. Dat
had de Ba sel Kring ge daan, net zo goed als de bank iers, of wat dat be -
treft de krant. MacUigh dan. Syl via ver on der stel de zelfs dat het mijn
idee was om bij Ali ce een kind je te ma ken. Ei gen lijk stond de hele si -
tu a tie me zo te gen dat ik net zo lief naar huis ging. Alleen.

Ik trok me na het ing el as te di ner met een kop kof fie en mijn lap top
te rug in de bi bli o theek, hier was wel wifi. De da mes wa ren met Mil -
dred in de keu ken be zig. Wat was er toch aan de hand? Eerst heb ik
alle ver trou wen in de vrou we lij ke in tu ïtie, in de kracht die deze po -
wer vrou wen ten toon sprei den. Was dat blin de ver trou wen te recht?
Het was niet uit na ïviteit, dat kon ik met een ge rust hart be we ren.
Onwe tend heid? Mee stal kwam het daar op neer. Analyseren, Blink!

Syl via ver toon de het mees te ver trou wen in zich zelf. Ze had haar
gave, die dui de lij ke sig na len gaf, ze was ing ebed in het mor fo ge ne ti -
sche veld van de Ba sel Kring, ze had een taak in het be scher men van
mij en Alice. 

Voor mij ging het om de zeg gen schap, wie is de baas in een re la tie
en wan neer moet je toe ge ven. In een drie hoek, zo als wij die toch in
ze ke re zin had den, was dat ui ter ma te com plex. Pat ri ar chaal en ma tri -
ar chaal, wat is daar het ver schil tus sen, en wel ke rol speel de m’n ego?
Het baas je spe len uit on ze ker heid, was dat nodig? 

Twij fels alom. Ik was af ge knapt op de vol strek te over tui ging van
Syl via dat die zy go te uit ge dre ven moest wor den, maar kwam dat nou
voort uit een die per we ten of was ze ge woon ei gen wijs? Po wer vrou -
wen wa ren blijk baar net zo vat baar voor de ar ro gan tie van ‘het ge lijk
hebben’ als po wer man nen. Ge ërgerd smak te ik de lap top dicht. Hoe
kon ik nou zo werken?

Er was meer met Syl via aan de hand. Als mijn gu ar di an ang el was
ze voort du rend alert op ge vaar voor haar pro tegé, mij. Maar toen ze
me bij de Ba sel Kring met een glas wijn neer plant te bij de ta fel met:
‘rust maar even uit’, had ze blijk baar geen enk ele sjoe ge hoe het met
mij ge steld was. Er was geen ge vaar van bui ten af, dus was ze ‘vrij’. Nie -
mand van de aan we zi gen had het aang evoeld. Nie mand! Wat was hun 
pa ra nor ma li teit dan ei gen lijk waard, hè? Als ze me de men sen niet
eens konden invoelen of navoelen.

Ik werd steeds kwa der.
Met moei te dwong ik me om ob jec tief te zijn bij het on der de loep

ne men van Ali ce. Zij was dub bel, wist het en had me er meer ma len
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voor ge waar schuwd. Ze had ‘haar spel gespeeld’ en er voor ge waakt
dat het mij geen scha de zou doen. Daar in was ze ge slaagd en met haar
troef kaart had ze tot het ui ter ste ge wacht. Het con trast met Syl via was 
groot: Ali ce twij fel de aan al les en han del de toch. Mis schien met de
moed der wanhoop, ten diepste.

En nu re ken de ze op mij, om toch het kind te krij gen dat ze zo
graag wil de, al leen niet van haar va der. Van mij.

Als ik wei ger de zou den ze haar na een tijd je op nieuw te pak ken
ne men, met meer ge weld waar schijn lijk. Een zwang er schap zou haar
vrij wa ren. Dat was ik aan haar ver plicht. Maar wil de ik het ook? Ik
werd er wat hit sig van, te rug denk end aan van mid dag, toen ik haar
aang ekleed had. Maar er zat nog van al les in de weg. Zo veel dat het me 
bij de keel greep en het ademen zwaar maakte.

Een ge rucht bij de deur. Ik draai de me om. Ali ce.
‘Is het goed als Herb de haard aan maakt?’
‘Lijkt me knus.’
Ze verd ween door de deur en haar plaats werd ing eno men door

Herb met een mand brand hout. Een beet je schuld be wust kwam hij
bin nen en kniel de bij de schouw van gro te na tuur ste nen kei en. Zijn
ge moeds toe stand straal de van hem af, com plex als die was. Er was
veel schuld ge voel, maar ook een ge rust hart dat al les was goed ge ko -
men. Hij moest eens we ten hoe Ali ce was ont snapt en wat er nu speel -
de!

Toen het vuur brand de ging hij weg. Ik nam plaats op de bre de le -
ren bank te gen over het vuur. Heel ste re o tiep lag er een be ren huid op
de ge wre ven donk er hou ten vloer voor de haard.

Even la ter ver scheen Ali ce weer in de deu ro pe ning. Ze droeg een
blad met een open fles wijn, gla zen en schaal tjes.

Ze strui kel de bij na toen ik te gen haar lach te, zet te gauw het blad
op een ta fel tje en liet zich over me heen val len, gie rend van het hui len. 
Het verd riet wel de on stuit baar op uit haar diep ste we zen. Het was
haar in ner lijk kind dat zich naar bui ten wor stel de, door alle stoe re la -
gen heen die er om heen waren gemetseld. 

Haar verd riet riep het mij ne op. 
Daar barst te mijn ei gen pijn los, van af mijn kleu ter tijd. Mijn on -

be grip hoe de we reld in el kaar zat, hoe men sen zich an ders voord -
eden dan ze wa ren. Ik kon de snik ken de vrouw op mijn lijf koes te ren
als was het mij zelf. Mijn geest maak te gro te rei zen in ruimte en tijd.

Ali ce be daar de en lag een tijd je be we ging loos op me.
‘Ik voel dat je niet van mij bent,’ fluis ter de ze op eens. 
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Na mijn eer ste schrik liet mijn geest via mijn lichaam we ten dat
het in der daad zo was.

Bij na on hoor baar: ‘Diederic, wil je me een kind schenk en?’
Even la ter: ‘Ik heb het no dig en jij bent de eni ge van wie...’
‘Dat weet ik, lie ve Ali ce,’ sprak mijn schor re stem. Niet mijn hele

we zen was het er mee eens, maar toch... ‘Het is goed. Ik be grijp het...’
‘Het is niet al leen om vrij te wor den, Die de ric.’ Ze had mijn ge -

dach ten ge ra den en weer stand ge voeld. ‘Al van af het di ner in het kas -
teel wil ik graag een kind van je. Ei gen lijk twee. Jij hebt iets in je dat ik
voort wil breng en... ach ik weet niet, ik zit... lig te ba ze len geloof ik.’

‘Nee, ga door, het klopt.’
‘Diederic, ik weet dat je mor gen weg zult gaan, te rug naar je zo -

mer huis aan de zee. Wil je me nu... zwang er ma ken? Toe?’
‘Nu? Hoe kan dat? Van mid dag heb je...’
‘Ik weet het ook niet. Syl via zei dat mijn lichaam de touw tjes in ei -

gen han den heeft ge no men. Mijn hor moon huis hou ding is nu een
zooi tje, maar ze heeft een uur ge le den weer een ei sprong bij me waar -
ge no men.’

‘Dus daar om is die zy go te uit ge dre ven! Om plaats te maken’.
‘Dat moet haast wel.’
Er was met geen mo ge lijk heid on der uit te ko men.
‘Moet het weer een jong en wor den?’ 
‘Hoezo? Kan je dat dan be pa len?’
‘Het lijkt erop. My ri am, mijn ex, wil de persé jong ens. Dat is ge -

lukt.’
‘Hoe dan?’
‘Mannelijke zaad cel len schij nen kor ter te le ven dan vrou we lij ke,

maar zijn wel snel ler. Als je ze een voor sprong geeft...’
‘Hoe dan?’ Het ge sprek je maak te haar lache rig. Een hele ver be te -

ring met daar net.
‘Zo ver mo ge lijk in breng en...’
‘Diederic! Houd me niet voor de gek, hè?’
‘Ik heb het ook maar van My ri am. Echt, op z’n hond jes kom ik die -

per in je en...’
Ze gleed van me af en ging op haar knie ën naast de bank zit ten.

‘Toe dan.’ Het was een smeek be de en te ge lijk een hit si ge uit da ging.
Zou het echt hel pen? Alice’s lichaam op het mij ne had al enig

voor be rei dend werk ver richt. Hoe wel er nog van al les in mijn hoofd
was dat pro beer de te pro tes te ren, had mijn lichaam al een be sluit
genomen.

Het mo ment kreeg iets plech tigs. Met lang za me ge ba ren streel den
mijn han den haar lichaam, in tus sen kle ding voor zich uit schui vend.
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Ze hui ver de toen mijn han den haar blo te vel raak ten. Met vlug ge be -
we ging en wa ren ook mijn kle ren vergeten historie. 

Dit was an ders dan de an de re ke ren. Het ging nu om een be vruch -
ting, dat was hei lig. Voor het eerst be sef te ik dat mijn ver leng stuk diep 
in het lichaam van een vrouw, mijn vrouw, gleed om daar iets te de po -
ne ren dat nieuw le ven voort bracht. Zij was nu vra gend en ik was
biedend. 

Het zaad werd voel baar uit me ge zo gen toen ze te ge lijk met mij
een diep or gas me kreeg. Ali ce draai de zich om, ze huil de een beet je
en wil de dat ik op haar kwam lig gen. Op het be ren vel tus sen haar op -
ge trok ken be nen. Om op het mo ment van de ver smel ting in lichaam
en geest samen te zijn. 

Het stem de me treu rig, want dit voel de ook als een af scheid. Er
was iets fun da men teels bij me ge knapt, daar in die ka pel in Da vos. Er
was maar één ma nier om de ge bro ken de len te he len: een speur tocht
on der ne men naar mijn wer ke lij ke zelf, mijn ei gen, zelf be wus te li -
chaam - en-ziel be staan. Dat in zicht had de wan de ling met Syl via,
maar ook de zwa re ka no tocht op het meer al ge bracht. De Indi a nen
noem den het een Vi si on Qu est. Rij ke lijk laat voor een grown-up, maar 
nooit te laat.

‘Wil je van nacht bij me blij ven sla pen?’ fluis ter de Ali ce, die haar
be nen had neer ge legd. Had de ver smel ting al plaats ge von den? 

Het kwam erop neer dat Syl via aan haar an de re kant te gen haar
aank roop. Het was goed dat Ali ce op dit mo ment goed be schermd
werd.

Mijn on rust dreef me de vol gen de och tend vroeg uit bed. In de
keu ken liet ik me door Mil dred trak te ren op een Ame ri kaans ont bijt. 

Ter wijl Herb mijn ba ga ge in de he lik op ter laad de, nam ik in de
slaap ka mer af scheid van Ali ce en Syl via. Ze wa ren zo wijs mij niets te
vra gen. Ik moest te rug naar Amster dam en zij wa ren hier re de lijk vei -
lig, dat begrepen ze. 

Het pro bleem was al leen, dat ik me in ze ke re zin ge bruikt voel de.
Ik had mijn job ge daan, dat was wat Ali ce ei gen lijk wil de. Was de rest
dan door ge sto ken kaart, was ik in han den ge val len van twee vrou -
wen, die me ge bruik ten en tel de wat ik verd er deed niet mee. Was
mijn hele schrij ve rij en wor ste ling met het pa ra dig ma dan spie le rei,
in hun ogen en dan mis schien ook in de ogen van de we reld? Dat was
de twij fel die me ver ge zel de naar Amster dam, op een lange vlucht
waar bij ik ei gen lijk alleen maar zat te piekeren.

Tot mijn opluch ting wa ren Aart en Alexan der al ver huisd naar
Aarts ap par te ment je in Amster dam en was het huis je voor mij al leen.
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Na een lange wan de ling op het strand de vol gen de och tend was
mijn eer ste gang naar de re dac tie. Dank zij mijn in ten sie ve mail ver -
keer en twee kor te ar ti ke len die ik on der weg had ver stuurd, had de
on ver wach te reis geen on der bre king van mijn werk voor de krant tot
gevolg gehad.

Pe ter en Ma de lei ne om arm den me, tot mijn ver ras sing, bij mijn
bin nenk omst. ‘Je bent ve ran derd, mr Blink,’ zei Pe ter. Ma de lei ne
knik te, blijk baar wa ren zij tevreden over me.

‘Ga zit ten.’ Hij keek op zijn hor lo ge. ‘Hm, iets te vroeg voor een
dram. Zal ik dan maar kof fie be stel len, deze keer?’ Hij grijns de naar
Ma de lei ne, die haar ver ras sing goed wist te ver ber gen, blijk baar was
haar rol wat ve ran derd en was ze geen koffiejuf meer,

Bij de latte’s: ‘Even voor de goe de orde: je se cre ta ris is daar ge ble -
ven, niet? Werkt ze nog voor je?’

‘Voorlopig even niet, de ko men de tijd ben ik aan het schrij ven.
Voor le zing en en zo is Madeleine’s as sis ten tie vol doen de. Ik zal Syl via
mai len dat ze haar con tract op zegt. Dat is wel zo net jes en be last je
bud get niet meer.’

‘Goed. Wat zijn je plan nen voor de ko men de tijd?’
‘Schrijven. Arti ke len, Boek. Le zing en. Dat is het wel een beet je. Of

had jij nog bij zon de re op drach ten voor me?’
Pe ter grijns de te rug, Ma de lei ne zat zich ach ter haar lat te te ver -

kneu ke len.
‘God bless me, nee, we zit ten voor lo pig vol doen de in de lift met

jouw bij dra gen. Abon nees stij gend, met name in Angel sak si sche ge -
bie den, om zet ad ver ten ties 30% ges te gen. De aan deel hou ders zijn
zeer te vre den. Ze over we gen de krant door te ver ko pen nu we het zo
goed doen.’

‘Ze zijn toch een hed ge fund?’
‘Zo zou je het kun nen noe men.’
‘Krijgen we dan weer een re vo lu tie en een nieu we hoofd re dac -

teur?’
‘Never split a win ning team, dat ken nen zij ook.’
Ik krab de mijn hoofd. ‘Blijft de krant dan een mo ney-ma king as set

dat van hand tot hand gaat? Geen con ti nu ïteit?’
‘Die zal van ons moe ten blij ven ko men, Die de ric.’
Ik knik te be dacht zaam. ‘Oké dan. Ik hoop dat ze be sef fen dat als

wij drie ën zou den be slui ten weg te gaan, er geen krant over blijft.’
‘Dat be sef fen ze. We krij gen t.z.t. aan de le nop ties aang ebo den.

Daar mee wordt hun be lang ook ons belang.’
‘Slimme vo gels.’
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‘Even wat an ders,’ brak Ma de lei ne in. ‘We heb ben ook ie mand ge -
von den om je boek we reld wijd uit te breng en. Hij noemt zich re le a se
ma na ger en werkt free lan ce voor een aan tal uit ge ve rij en. Hij doet uit -
slui tend we ten schap pe lij ke en journalistieke uitgaven.’

‘Je wilt niet we ten wat zijn uur ta rief is,’ mop per de Pe ter. 
‘Hij wil eerst de draft zien voord at hij iets toe zegt. Hij heeft een

goe de re pu ta tie, zegt hij, en dat wil hij zo hou den,’ ging Ma de lei ne
verd er, de op mer king van Pe ter ne ge rend. ‘Hij heeft die in der daad,
dat heb ik gecheckt. Zijn net werk is uit ge breid, vol gens zeg gen slaat
elke boe kwink el die hij be na dert de ti tels in die hij ver tegen woor digt.’

‘Mooi, daar maak te ik me eer lijk ge zegd nog al zor gen over. Het is
een ge slo ten we reld je en die Ame ri kaan se uit ge ver werkt niet echt in -
ter na ti o naal.’ 

‘Ik heb ook een re dac teur voor de Ne der land se uit ga ve,’ ging Ma -
de lei ne verder.

‘Maar nu even in hou de lijk,’ zei Pe ter met een ernstig ge zicht. ‘Je
bent in je laat ste twee ar ti ke len er gens naar toe aan het schrij ven. Het
laat ste is nog niet te rug van de peers. Ik ga het plaat sen, daar kom ik
niet on der uit, maar ik wil we ten waar je naar toe gaat. Zo, nu weet je
waar ík me zor gen over maak.’

Ik grijns de. ‘Ik had niet an ders ver wacht. Daar om ben ik nu hier.
Pe ter, ik heb in Da vos en sinds dien veel nieu we in zich ten op ge daan.
Naast nog wat min der aang ena me er va ring en. Waar ik naar toe wil is
het ver ge lij ken van de know led ge ba sed eco no mic view met de emo ti on 
ba sed eco no mic view, een en an der af ge zet te gen het feit dat we met z’n 
al len deze pla neet be he ren. Maar het gaat verd er, ik zie nu iden ti teit
als nieu we in vals hoek. Wel op een ma nier die veel verd er gaat dan wat 
Fran cis Fu kuy a ma in zijn boek over iden ti teit aank aart te, maar het
the ma is ze ker ‘hot’ en ik ga het kop pe len aan de pa ra dig ma ver schui -
ving, niet al leen aan de Ame ri kaan se po li tiek. Ik ben bang dat het
verd er gaat dan de eco no mie, het gaat om een kan te ling van de hele
maat schap pij, en daar zal best kritiek op komen, maar het is een ori -
ginele visie. ’

‘En waar sta jij daar in?’
‘Ik ga schrij ven wat ik zie, geen plei dooi en voor het één of voor het

an de re hou den, maar pro be ren aan de hand van ge beur te nis sen de
trend die ik zie te on der bou wen. Dat vraagt nog veel werk, ik moet
me verd ie pen in de psycho lo gie van de iden ti teit bij voor beeld, als ik
wil be grij pen hoe in di vi du e le iden ti teits con flic ten zich weer spie ge -
len in maat schap pe lij ke con flic ten en om ge keerd. Daar voor wil ik
mis schien ook meer an tro po lo gisch gaan ver ken nen hoe dat bij ou -
de re en nog ge ïsoleerde cul tu ren uit werkt. Ik wil de le zers zo goed
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mo ge lijk in for me ren op dat zíj de juis te keu zes ma ken. Een pa ra dig -
ma ver schui ving is geen toe val, maar voor al ge ba seerd op wat de
men sen voe len, het is eer der een ge volg dan een oor zaak. Er is werk
aan de winkel, ik wil m’n intuïtie nu pootjes en momentum geven.’

‘Zoals het een goe de krant be taamt,’ zei Ma de lei ne on ver wachts.
‘Ja, ik heb haar on langs be vor derd tot re dac tie se cre ta ris,’ zei Pe ter

met iets ver ont schuld i gends in zijn stem. ‘Nu krijg ik ge vraagd en
ong evraagd commentaar.’

Ik keek haar be won de rend aan. ‘Proficiat, Ma de lei ne.’
‘Merci, Die de ric.’
Ik voel de een enor me po wer. ‘Wow, we zijn nu echt een win ning

team!’
‘Gaan jul lie nu niet naast je schoe nen lo pen...’ Hij keek op zijn hor -

lo ge. ‘Een klei ne dram kan nu wel.’
We klonk en met de 40 jaar oude malt. Pe ter sloeg hem in één keer

ach ter over. ‘Zo, back to bu si ness. Wat ga jij doen, mr Blink?’
‘Eerst nog even ge nie ten van dit ex qui se pro duct, Pe ter.’
‘Wist je dat mijn clan ooit ei ge naar was van deze dis til le ry? Hij is in

de se ven ties ver kocht aan een Ame ri kaan se ma joor. Vol gens mij is hij
de groot ste klant van zijn ei gen pro duct. Als hij nog leeft, na tuurlijk.’

‘Ik wil de Die de ric ken nis la ten ma ken met die re le a se ma na ger, Pe -
ter. Ik heb een prin ci pe af spraak om van mid dag met hem te lun chen.’
Dat was Ma de lei ne ten voe ten uit: al tijd aan het wa ken voor een vlek -
keloze voortgang.

‘Ja, dat heb ik in je agen da ge zien. Goed, gaan jul lie maar, ik heb
nog te veel werk lig gen.’

Ma de lei ne en ik ging en lo pend de stad in. Ze had bij Ame ri cain af -
ge spro ken. 

‘Je bent ve ran derd, Die de ric,’ be gon ze toen we am per bui ten wa -
ren. ‘Ik weet al leen niet of ik al les even leuk vind.’

‘Dat heb je goed aang evoeld, Ma de lei ne. Het is al le maal in der daad 
niet leuk.’

‘Allemaal?’
‘Ik heb een hoop in zich ten ge kre gen, Ma de lei ne. Over dat pa ra -

dig ma ge doe, over me zelf, over an de re men sen. Over vrou wen. De
prijs was ech ter hoog, en dat stemt me treu rig. Om pre cie zer te zijn: ik 
ben nog veel te... te ver ont waar digd om echt verd riet te kunnen voe -
len.’

Ze stak haar arm door de mij ne.
‘Ga door...’ zei ze toen ik bleef zwij gen.
‘Ach, ik was zo na ïef. Weet je, ik ben al tijd een denk er ge weest.

Altijd in mijn hoofd be zig. Ik heb pas ont dekt, waar ik faal de, ook met 
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m’n fa mi lie... in het wee kein de voord at ik naar Ba sel ver trok heb ik
met mijn zoons ge praat. Inmid dels vol was sen en stu de rend. Het was
of ik ze voor het eerst zag! Ten min ste, sinds ze pu bers wa ren. Toen ze
nog klein wa ren was het an ders, was ik anders...’

We be slo ten niet de tram te ne men en zoch ten onze weg langs rus -
ti ge grach ten.

‘Wat pro beer je me te ver tel len?’
‘Misschien dat ik al tijd van an de ren aan nam dat ze han del den zo -

als ze de den van uit mijn ge zichts punt. Dat kon wens denk en of doem -
denk en zijn.’

‘Niets er tus sen in?’
‘Wat be doel je?’
‘Normale re ac ties, nor maal ge drag?’
‘Ja, na tuur lijk, dat was met de mees te men sen zo. Ik...’
‘Ja?’
Het zweet brak me uit en ik hield halt.
‘Wat is er? Voel je je niet goed?’
‘Ik be grijp op eens waar om My ri am van me wil de schei den: als

men sen geen ge vaar vorm den en ik had ze niet voor iets no dig, lie ten
ze me on ver schil lig.’

‘Echt? ook men sen die je goed kent? Vrien den, fa mi lie, collega’s?’
‘Kennelijk. Mijn zoons heb ben me ge zegd dat ik er niet was. Dat

was ook My ri ams be zwaar. Ik zag hen niet staan als ze op dat mo ment
niet nut tig voor me wa ren.’

‘Wat erg.’
‘Dat kan je wel zeg gen, ja.’
‘Wat is er in Da vos ge beurd dat je zo van je stuk heeft ge bracht?’
‘Ik kan het nog niet goed dui den, al le maal. Con creet: ik was uit ge -

no digd voor een bij eenk omst van drie da gen van een pa ra nor maal
ge zel schap, dat hun agen da had aang epast om mijn avon tu ren bij het
bank iers cong res te be spre ken en mij te hel pen met het for mu le ren
van een nieuw paradigma.’

‘Ja, dat weet ik. Wat is daar ge beurd?’
‘De eer ste dag had ik het hoog ste woord om ze be paal de ken nis bij

te breng en...’
‘Echt Die de ric,’ glim lach te ze en druk te mijn arm te gen zich aan.
‘De twee de dag kwam er een goe roe uit India het woord voe ren.

Nou, dat was een ech te to ve naar. Kort en goed, ze heb ben mij “ge le -
zen”. Ik was er op uit ge stuurd als een soort ver ken ner, als ie mand die
de toe komst kon aan voe len, dat wil den ze wel even uit pei len, maar
verd er had den ze me niet no dig. Ik voel de me daard oor wel gebruikt.’ 

Opvlam men de woe de be lem mer de mij verd er te spre ken.
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‘Waarom word je nu zo kwaad?’
Hal ver we ge de Leid se gracht ging ik op de hard ste nen trap naar

een huis zit ten. Van waar toch deze tel kens te rug ke ren de woede?
Ma de lei ne ging knus naast me op de smal le trap zit ten.
Het was moei lijk om de kwin tes sens te vat ten. Als een glib be ri ge

olijf in een pot je olie schoot hij alle kan ten op.
‘Ik werd af ge dankt, Ma de lei ne,’ wist ik met moei te uit te breng en,

zo pijn lijk was het. ‘Toen ik “ge le zen” was ging en ze de ge ge vens, die
ze uit mij had den we ten te peu ren, be spre ken in groepjes en ik was
daar bij blijk baar “niet meer no dig”. Ik werd ge par keerd bij een ta fel
met drank jes, ter wijl ik zo mis se lijk als een hond was. “Rust maar
even uit.” Ja ja, nie mand van die ge voe li ge ty pet jes gaf ook maar iets
om die uit ge wrong en dweil in de hoek. Ik was zo ziek, ze had den me
leeg ge haald en de lege huls af ge dankt. Het was, psychisch dan, een
soort derdegraads verhoor!’

Ma de lei ne leg de haar hand op mijn arm.
‘Wat deed Syl via?’
Ik keek haar treu rig aan.
‘Hetzelfde?’
Ik knik te ge la ten. ‘Ze was mijn gu ar di an ang el ge du ren de het con -

g res. Dat werk te heel goed. Lo gisch: ik was hun eni ge bron van in for -
ma tie, die moest goed be schermd wor den. Maar ze speel de ei gen lijk
hun spel le tje, wist dat en hoe ik ge bruikt werd, we heb ben een tijd je
ste vig ru zie ge had. Pas de af ge lo pen tijd in Verm ont is dat weer wat
bij getrokken.’

‘Ben je nu niet wat cy nisch? Ik heb de in druk dat Syl via echt van je
houdt.’

‘Oh, daar twij fel ik niet aan. Het is al leen dat ik niet in al zijn om -
vang kan om vat ten wat de lief de van een vrouw voor een man in -
houdt. Ik ben op... zeg maar ven sters, si tu a ties ge sto ten, waar die lief -
de door an de re, eh, nood za ke lijk he den wordt over vleu geld. Er wor -
den be slis sing en ge no men over le ven en dood van an de ren, door
man nen en vrou wen. Mis schien op ver schil len de gron den, maar ze
wor den ge no men. Ik was daar niet op voor be reid, weet je. Toen de re -
sul ta ten van mijn sur vey wer den be spro ken, was mijn wel zijn van
zeer on der ge schikt be lang. In een zaal met der tig sen si ti ves was er
nie mand die mijn ver lo ren heid op merk te. Ik dacht dat we vrien den
wa ren..Ik tel de wel mee, blijk baar had den ze m’n ta lent, waar van Syl -
via denkt dat het iets met toe komst-trends te ma ken heeft, wel
onderkend, maar verder was ik op dat moment niet interessant voor
ze.’
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De her in ne ring was nog hef tig. Voor dat een troos te lo ze treu rig -
heid me zou over man nen stond ik op en trok Ma de lei ne mee. ‘Kom,
we die nen op tijd te zijn. Zul ke man nen wach ten niet als je te laat
komt en een vol gen de af spraak is dan he le maal onmogelijk.’ 

We wa ren er ruim voor onze af spraak en be spra ken de ins en outs
van het uit breng en van een we ten schap pe lijk/jour na lis tiek werk. Het
lou te re feit dat Françoi se de Be sançon het boek wil de fi nan cie ren en
uit breng en en nog wel te ge lijk in vier ta len, had hem doen in stem -
men met deze af spraak, bleek. Hij wist de be per king en en zag zijn rol
in de we reld wij de pro mo tie en dis tri bu tie. Dat de Eco no mic Re view
de Ne der land se ver sie wil de uit breng en was een goed idee, maar als
het bij deze ene ti tel zou blij ven raad de hij het af. We ten schap pe lij ke
boe ken heb ben een bed ding no dig en ka na len waar langs ze ter be -
stem der plaat se komen. Dat was voor een inci dentele uitgave niet te
doen.

Er was een tus sen oplos sing, zei hij toen hij onze te leur ge stel de ge -
zich ten zag. Dat was co-pu blis hing met een Ne der land se we ten schap -
pe lij ke uit ge ve rij. Als hij de draft had zou hij hier en daar een bal letje
op kunnen gooien.

Met die deal na men we af scheid.
Bui ten nam ik ook af scheid van Ma de lei ne; ik wil de nog wat ko -

pen in de stad en had be hoef te om al leen te zijn.
Na een uur tje of wat bleek ik door de straat te wan de len waar Aart

zijn ap par te ment had. Ik bel de in een im puls aan; de deur sprong
open na het noe men van m’n naam in de in ter com.

Het was een één-ka mer loft op de bo ven ste verd ie ping en er was
geen lift.

‘Diederic, wat voert jou naar mijn stulp je?’ was Aarts har te lij ke
be groe ting. ‘Alexander is er niet, die zit er gens een pro duc tie te ver ko -
pen, ge loof ik.’

‘Ik liep op eens door je straat.’
‘Oh oh, ik zie de bui hang en. Waar kan ik je mee hel pen?’
‘Afgezien van al leen al je warm te, heb ik mijn grip op het boek ver -

lo ren en dat hoop ik met jou te rug te vin den. Ik zie nu in, dat het veel
ge com pli ceer der is dan een nieuw even wicht tus sen col lec tief en in -
di vi du, maar dat moet vorm krij gen, sub stan tie, ge wicht. Met name
het be grip iden ti teit dook op, dat is een nieu we as in mijn denk en,
maar ook re le vant voor de brede maatschappij. ’

Hij schud de zijn hoofd: ‘Dus niet pra ten over vrou wen en wat dies
meer zij?’

‘Niet nu.’ Ik ging op de aang ebo den stoel zit ten en wacht te tot hij
klaar was met de latte’s, in tus sen een soort ri tu e le wel komst drank.
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‘Zo, ver tel. Ik heb niks bij de kof fie, dat zou Alexan der mee breng -
en.’

Ik deed Aart ook nog nauw ge zet ver slag van de bij eenk omst in
Da vos. Hij luis ter de aan dach tig en maak te aan te ke ning en in zijn no -
ti tie boek, dat hij al tijd bij zich had, meestal open.

‘Ik heb een enorm wijd rond je ge maakt sinds ons ge sprek vlak
voor mijn ver trek naar Ba sel, lijkt het wel. Ik heb het ge voel te rug te
zijn bij af, ter wijl ik nu weet wat ik toen niet wist, na me lijk dat het zo’n
breed, zeg maar om vang rijk werk zou zijn.’

Hij knik te en bleef me aank ij ken.
‘Aart, hoe be schrijf je ho lis me? Ik be doel, al les hangt met al les sa -

men, waar be gin je? Hoe breng je struc tuur aan? Waar ga je naar toe?
De be doe ling van ons boek, elk boek, is toch om wat hel der heid te
brengen?’

“In der Beschränkung zeigt sich erst der Meis ter, was dat niet van
Goet he.” 

‘Inderdaad Goet he, maar hij voeg de daar aan toe dat de we zen lij ke 
vrij heid al leen via de wet komt. Geef nog eens een aank no pings -
punt?’

‘Je vak ge bied is eco no mie met een ver wij zing naar eco lo gie. Ga je
daar niet ver bui ten? Geld ver keer is een af ge lei de van eco no mie, dat
weer een af ge lei de is van eco lo gie, heb je ge schre ven. Dat is al een stap 
naar holistisch denken’

‘En in het deel het ge heel,’ ci teer de ik som ber. 
‘Dat is de kunst van het schrij ven, wat jij be heerst. Ik niet: ik kan

al leen maar heel uit ge breid zijn over een klein stuk je van het ge heel.’
‘Dus wel re duc ti o nis tisch, maar niet mecha nis tisch?’
‘Geen -is men, als je blieft. Je be le digt me.’
‘Neem me niet kwa lijk, mijn taal heeft heel wat te lij den ge had. Ik

neem die woor den te rug.’
‘Dat is fijn.’ 
‘Zeg nog eens wat?’
‘Schrap over al het woord pa ra dig ma. ver mijd ho lis me.’
‘Daar was ik zelf ook al op ge ko men.’
‘Kan je de trend naar glo ba li se ring mat chen met de be hoef te van

men sen aan een lo ka le, ei gen en per soon lij ke iden ti teit? Ik be doel dat
niet als te gen stel ling, maar als de el kaar aan vul len de yin en yang
kracht en?’

‘Daar heb ik veel over na ge dacht, maar dat is moei lijk...Ik zie col -
lec tief, in di vi du en iden ti teit nu als een drie hoek, en zie hoe al ler lei
trends die on der toon ook la ten zien. Dat gaat verd er dan wat ik eer -
der zag, een ver schui ving naar een bij dra ge eco no mie en meer per -
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soon lij ke ve rant woor de lijk heid. Maar al leen wij zen op een meer col -
lec tie ve koers als com pen sa tie op het winst en groei denk en van het
Wes ters mo del is niet vol doen de, de verd ie ping die in het ont dek -
kings- en waar de rings pro ces van iden ti teit zit was de ont bre ken de
scha kel. In ie de re ge val in mijn denk en, maar ui tein de lijk zie ik mijn
pro ces als een spie ge ling van wat er in de we reld ge beurt. Bin nen- en
bui ten we reld staan niet los van el kaar. Ik sluit niet uit dat er nog an de -
re ma nie ren zijn om naar de na de ren de kan te ling te kijken, maar deze 
is van mij, ik heb er hard genoeg voor moeten vechten.’

‘In je ar ti ke len reeks heb je er al naar toe ge schre ven. Je hebt het
ook ge had over lo ka le en sub re gi o na le net wer ken, markten.’

‘Hm, dat is zo. Ik ben zo van de weg de laat ste tijd dat ik am per
meer weet wat ik heb ge daan.’

‘Kijk, ik moet het ook heb ben van her ken ba re trends, en iden ti teit
zoe ken is ze ker een trend. Daar mee geef je mij een raam werk waar -
aan ik mijn ve ran de rings pro ces sen op kan hang en. En dat geeft weer
een ka der voor de bij dra ge van Han nah over de ste de lij ke ont wik ke -
ling. En Han nah kop pelt het weer aan de cri sis van 2008.Van daar kan
je een paar zij pa den be wan de len naar an de re pri mai re le vens be hoef -
ten: voed sel, on derd ak heb ben we ge had, vei lig heid, dat kan Han nah
doen, ook wa ter en ge zond heid. Voor jou is er dan in for ma tie, in ter -
net, de angst cul tuur, de nood zaak van di ver si teit als ba sis van iden ti -
teit; be schouw het als een rond vaart door de grach ten van Amster -
dam. Laat mooie en le lij ke ding en zien, met details, maar maak het
vooral een belevenis, iets wat de lezer raakt.’

‘Show, don’t tell?’
‘Zoiets. Dat is wat de non-fic tie van de fic tie kan le ren: la ten zien

werkt vaak be ter dan pre cies te ver tel len hoe het – vol gens jou – zit.
De le zer kan dan zijn ei gen con clu sies trek ken. Het voor komt ook dat
le zer di rect in de weer stand schiet – en dan je be toog niet goed meer
kan vol gen – als je iets zegt wat niet pre cies over eenk omt met zijn
denkbeelden.’

Ik keek hem een beet je per plex aan. Hij be gon te lachen.
‘Dat is ove ri gens jouw ei gen schrijf stijl, die ik zeer be won der. Je

scho telt de le zer al ler han de voor en aan het eind van je ar ti kel laat je
zien hoe be paal de ding en zijn te dui den, zon der de school mees ter uit
te hangen.’

‘Wel, ja, dank je voor het com pli ment. Ik hoop dat ik het straks ook 
nog kan, on danks dat ik weet hoe het moet.’

‘Hé, luis ter. Blijf je eten? Ik moet dan nu be gin nen met ko ken,
Alexan der zou over een half uur tje thuis ko men met bood schap pen.’
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‘Ik weet hoe fijn je het vindt om gast heer te zijn, Aart. maar ik
moet deze keer pas sen. Ik...’

‘Je bent in de rouw, zie ik.’
Mijn be a ming was even mis troos tig als een drui le ri ge avond.
‘Oké, Die de ric, laat het in je zak ken en jank een pot je. Dat zal hel -

pen. Ga je nu naar je zo mer huis? Na tuur lijk, daar woon je nu, sor ry.
Zul len we over mor gen naar je toe ko men? Het is fijn om met jou aan
het boek te wer ken en langs het strand te wandelen.’

‘Dat is goed, Aart.’ We om hels den el kaar. Dat de den we niet vaak.
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DOOR HET LINT

Het was een zaam in mijn huis in de dui nen. Niet zo veel da gen ge -
le den was het nog een mid del punt van in tel lec tu e le ex cel len tie en
saam ho rig heid, sa men wer ken aan iets. Van hoop en ver trou wen, en
dat ik een lie ve man was, zelfs ge schikt om twee vrou wen te heb ben of 
was dat ook een soort droom, een pro jec tie die me toe stond om me
niet echt met een enk el iemand te ver binden? .

Was dat nu al le maal ver le den tijd? Omdat ik me ver ra den voel de?
Was het tere weef sel ge scheurd, of ver scheur de ik het? Was mijn ego
zo pis sed dat het al les ver nie tig de wat mooi was?

Het klonk mooi dat Syl via dacht dat het ale maal iets met een ta lent 
te ma ken had, maar be sef te ze wel dat in al ler lei cul tu ren de waar zeg -
gers en sja ma nen vaak hal ve of hele gek ken wa ren, aan de rand van de
sa men le ving. Men sen die epi lep ti sche aan val len had den of an ders -
zins af we ken, niet pas ten in de nor ma le sa men le ving, rand fi gu ren.
Was ik dat ook, een twij fe laar aan al les? En leuk als ie mand dat twij fe -
len dan ook nog als een ta lent zag, als de ba sis voor dwarsdenken,
maar ik zat er maar mee. 

Ik liep te gen een muur van wan trou wen op, in me zelf en in an de -
ren, ik voel de me wel bij zon der, maar voor al bij zon der onzeker.

Op dat punt van mijn ge dach ten be gon ik te brul len, smeet ding en
ka pot en ren de de sche mer van de da ge raad in. Recht naar de zee.
Daar zou ik de stil te vin den, het ma len in  m’n hoofd tot rust breng en,
de zee zou me ver los sen, het wa ter me m’n ze ker heid te rug ge ven.
Klaar, af, vrij!

Het kou de wa ter bracht me te rug bij me zelf. Ook de schreeu wen -
de vis ser op het strand hielp daar bij: ik was recht in zijn lij nen aan het
lopen.

‘Daar zit ten scher pe ha ken aan, mijn heer,’ zei hij ver ont rust. ‘Ik
heb niet voor niets vlag ge tjes neer ge zet. Ik vis op bot, mijn heer, met
bot lij nen, daar zit ten tien tal len ha ken aan.’ Hij liet me een ge meen
ding zien. Die moest je niet in je voet krijgen.

‘Dank u wel,’ sta mel de ik be schaamd. Zou hij heb ben ge zien dat ik
de zee in had wil len lo pen? Ik be sef te dat ik ver heen was, ik wil de me
verd rink en in de kou de Noord zee, waar was ik mee be zig. Hak te het
ge voel van doel loos heid en treur nis om wat de vrou wen me had den
aang edaan er zo erg in? Ik was ge bruikt, door hen en ie der een! Mijn
twij fels kre gen de over hand, ver trouw de nie mand meer en zag geen
oplos sing dan maar in een leeg gat te springen, de zee in te gaan. 
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Maar goed, de vis ser had me net op tijd bij zin nen ge bracht. Ik had
even een hel der mo ment, dit was geen oplos sing. Ril lend in mijn nat -
te broek was het een moei zaam eind naar huis. Een lange, hete
douche was de bes te re me die om de kou in mijn lichaam en in mijn
geest te lijf te gaan. Mijn huid werd rood en gloei de, maar mijn geest
bleef kil. Wees lief voor je zelf, maan de ik en maak te een uit ge breid
ontbijt. 

Mis schien werd het tijd om mijn the ra peut, Phi lip, op te zoe ken.
Hier kwam ik al leen niet uit. Zijn te le foon num mer zat op ge sla gen in
mijn mo biel. Eer de re ses sies had den niet echt ver be te ring ge bracht,
maar hij was be schik baar en ik ver trouw de hem... moest ik hem dan
wel bel len? Een ge voel van nood, in een hoek ge drukt te zit ten, over -
wel digd te wor den, gaf het laatste duwtje.

Hij nam met een op en ik leg de de si tu a tie uit.
‘Crisis, hè?’
‘Ja.’
‘Kom maar. Ik heb het huis vol men sen, maar een uur tje kan wel.’
Een klein uur la ter zat ik bij Phi lip, een the ra peut en psychi a ter, die 

me dus al eer der had ge hol pen en m’n si tu a tie vrij goed kende.
Hij luis ter de een tijd je naar mijn la men ta ties en hoe dat tot een cri -

sis had ge leid en zelfs een bij na su ïcidale ac tie, waar ik erg van ge -
schrok ken was.

‘Luister, dit is niet iets dat één twee drie op te los sen is. Je bent zo
ge vormd en aan die vorm ont breekt iets, dat is blijk baar je le vens les,
maar die cri sis is wel een ernsti ge waar schu wing. Dat ge brek, als ik
dat even zo mag noe men, kan een mens her stel len, aan vul len, maar
dat kost moei te en tijd. Ik geef je nu een paar ding en mee, waar je
maar eens diep over moest na denk en, plus een au ra oe fe ning waar -
mee je je kunt be scher men en toch open blijven.’

‘Oké, dat is al meer dan waar ik op hoop te. Ik was best een beet je
ten ein de raad. Wat kun je me nu ver tel len, zo dat ik verd er kan?’

‘Je pro bleem zit in je ma nier van ver trou wen heb ben in an de ren
en hoe je te leur ge steld raakt om dat ze je niet vol doen de zien, of er -
ken nen. Dat komt nog uit je jeugd en je bent je ta len ten gaan ont wik -
ke len om daar te gen wicht aan te bie den, je kwets baar heid te ver hul -
len . Je zelf is on vol doen de be schermd door fil ters, of schil len, rond je
tere kern. Die kern om vat je in ner lijk kind, maar het is meer dan dat.
Daar zit een ge voe lig heid voor ont wik ke ling en, trends, daar zit ook je 
ech te ta lent, dat heb ik al eer der ge zien. Maar dat is pijn lijk, wat het
werd niet her kend, in ie der ge val niet door je di rec te om ge ving. Dat
is, goed be schouwd, ook de re den dat je aan je bui tenk ant on doord -
ring baar bent ge wor den voor ge voel. Een beet je au tis tisch, ong evoe -
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lig om over ge voe lig heid af te dek ken. Om je te be scher men. Maar dat
be lem mer de ook de toegang voor anderen tot wezensdelen van je die
wel beschikbaar zijn.’

‘Dat is ze ker de re den dat My ri am van me is ge schei den?’
‘Ik denk het. Een vrouw wil toe gang tot het ge voel van haar man.

Dat kan heel ver gaan, dat is ook niet goed, maar pas als het ver ge -
noeg gaat kan er een in tie me re la tie groei en.’

‘Dat is met Syl via ge beurd.’
Ik leg de uit wat er ge beurd was en hoe zij m’n ta lent in schat te en

dacht dat ook an de ren in mijn vak ge bied dat had den op ge merkt. Dat
was een door braak ge weest, maar had m’n twij fel niet echt weg ge no -
men, ik voel de me wel door haar gezien. 

Ik leg de uit, waar om ik daar voor Syl via niet mee ver trouw de. Hoe
het fout ging bij die twee de bij eenk omst van wat de Ba sel Kring
noem. Mijn re laas van die mid dag met de Indi a se spre ker en wat er
daar na ge beur de stem de Philip somber.

‘Hm. Dat ze niet door had den dat ze je bij je in ner lijk kind te pak -
ken had den. Daar moet je als the ra peut verd om de voor zich tig mee
zijn.’

‘Het wa ren geen the ra peu ten, Phi lip. Het zijn ‘sensitives’, men sen
die ding en aan voe len.  Syl via leg de me uit dat ze geen he ler is, maar ie -
mand die ge vaar kan zien aankomen.’

‘Dat kan hun on voor zich tig heid ver kla ren. Maar toch klinkt het
ta me lijk on ve rant woor de lijk,’ mop per de Phi lip. ‘Met z’n al len gaan
zit ten speu ren naar jouw ver bor gen ge dach ten en mo tie ven, maar
geen ech te aan dacht voor jou als per soon, wat be ziel de die lui? Ook
een stel le tje autisten, zo te horen.’

‘Misschien dach ten ze dat ik net zo sterk was als zij, dat mijn in ner -
lijk net zo be schermd was als dat van hen.’

‘Een ver kla ring, maar geen ex cuus.’
‘Wat nu, Phi lip?’
‘Wel, we zijn al een tijd je be zig. Ik kan het al le maal niet in een uur -

tje her stel len. Ik hoop dat het pro bleem nu wat dui de lij ker is, zo dat je
er re ke ning mee kunt hou den. Ver moe de lijk ont staat er dan al een
be gin van be scher ming. Be wust zijn is de mo to ri sche kracht die
daarvoor zorgt. 

‘Ja, dat klinkt mooi, maar ik liep wel de zee in, su ïcidaal kun je wel
zeg gen. Dat was ster ker dan het in zicht, dat mijn twij fel ook deel is
van mijn per soon lijk heid, het werd ge woon te sterk. Inzicht, be wust -
zijn, mooi be dacht, maar liep bij na uit  de hand.’

Phi lip knik te, en maak te nog wat meer op mer king en over hoe on -
be wus te im pul sen toch heel sterk naar bui ten kun nen ko men, maar
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hij stap te ook wat meer uit z’n volg za me, lui ste ren de the ra peu ten rol.
Hij keek be slist, als of hij een aan tal ding en duidelijk moest maken. 

‘Maar er is iets an ders, waar ik je voor moet waar schu wen. Je hebt
de nei ging, je rol als bood schap per op te bla zen, je wilt graag zelf de
bood schap zijn. Dat is be grij pe lijk, maar ook ar ro gant, en con tra pro -
duc tief, voor je zelf en voor de bood schap. Als the ra peut moet ik me
ei gen lijk ont hou den van een me ning over je op tre den en mo tie ven,
maar dit moet ik even kwijt.’

‘Je doet het werk en pikt be lang rij ke bood schap pen op, maar het is
niet meer dan dat. De con clu sies die je trekt en je mis schien wat hel -
der zien de voor spel ling en zijn naast in spi ra ties ook het ge volg van
wat je her en der te ho ren krijgt. Je bent in die zin ook geen pro feet die
de mas sa moet lei den, maar meer een ver ken ner, een scout en niet de
ge ne raal die het ver loop van de veld slag kan be pa len. Je bent, waar -
schijn lijk ook in de ogen van de men sen die je ge vaar lijk maar ook
nut tig vin den en daar om ge brui ken, een soort mijn vo gel tje, ie mand
die het gas ruikt en de mensen waarschuwt voor het gevaar.’ 

‘Ga niet naast je schoe nen lo pen, je bent deel van de me dia, van de
in fra struc tuur die voor com mu ni ca tie zorgt. Je bent een ver bin ding,
tus sen de zie ners die jij ont moet en waar van je mis schien net als die
Ba sel Kring lie den iets op pikt, en de mas sa. Dat gaat mis schien eerst
via een eli te van on der zoe kers en opi nie lei ders, de le zers van je stuk -
ken. Je kunt je ope nen voor de bood schap pen die tus sen de re gels
mee ko men, maar claim ze niet te veel als je ei gen vond sten. Dan gaat
je ego met je op de loop, en sluit je je af voor verd ere in zich ten. Heb je
niet ge merkt dat veel van die zo ge naam de ex perts, spi ri tu e le lei ders
en pro fe ten vast zit ten in een be perkt ko ker denk en, hun eer de re, mis -
schien heel cre a tie ve en be lang rij ke in zich ten wor den hun ge vang -
enis. Ze groei en niet meer, her ha len zich, hun la te re boe ken en voor -
d rach ten zijn her ha ling en, up da tes, er komt niks nieuws meer uit.
Die de ric, be spaar je dat, blijf open en er ken dat al jouw ge dachten en
teksten niet van jou zijn, maar tot je komen, blijf be scheiden!’

Nou, nou, dat kreeg ik uit ge me ten, maar er zat wat in, mijn suc ces
steeg me ge mak ke lijk naar het hoofd. Ik her ken de dat wel, merk te
vaak dat een twee de of der de boek van zo’n me dia-ma ni pu la tor stuk -
ken min der was, niet meer ori gi neel en voor al be doeld om ver koop te 
sti mu le ren, de naams be kend heid uit te ba ten. Niks nieuws, voor al
verd edi gen wat ze eerder debiteerden. 

Phi lip had wel ge lijk, ik voel de me bij tij den wat me ga lo maan als
de ster re por ter of nog be ter, top au teur en dan ver gat ik m’n twij fels
en on ze ker heid, maar vaak don der de ik ook weer enorm hef tig van
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m’n voet stuk af. Dat was vaak om dat de con sis ten te ont brak, dat wil -
len men sen niet, voort schrij dend in zicht is een mooie kreet, maar
men wil het liefst dat je blijft bij wat je eer der zei of schreef. Dat doe ik
dan niet of niet ge noeg, dat heeft weer met de twij fel te ma ken. Dat
houdt me flexi bel, maar be perkt me dus ook. Vreemd, zo als je sterk te
en je zwakte soms van plek wisselen.

‘Probeer dus te re la ti ve ren, je bent heel in tel li gent en hebt ze ker
be paal de ga ven, maar ga niet naast je schoe nen lo pen. Dat wekt weer -
stan den op, die je on ze ker ma ken, en de ge vol gen wa ren deze keer
dra ma tisch, maar ik hoop dat je het nu weer wat helderder ziet.’

Phi lips maak te daar na wat ge haast een eind aan de ses sie; ‘Ik hoop
dat het werkt, er is dui de lijk veel meer tijd voor no dig dan ik nu heb.
Mijn gast jes re ke nen ook op me. Mijn doch ter tje is ja rig en ze heeft
nu haar partijtje.’

Inder daad was er al een tijd je een vaag ge roe ze moes van op ge -
won den kin der stem men te ho ren geweest.

‘Houd je aan dacht bij wat je doet, con cen treer je, dat werkt voor lo -
pig net zo goed, al thans zo lang je al leen bent.’

We na men bij de deur af scheid. Zelfs bui ten op straat was het ge -
juich te ho ren waar mee hij door de kin der schaar werd ont vang en.

Wat te doen, al leen in Amster dam. Ik be land de op het Spui, op een 
bank je bij dat door de ta baks in dus trie be taal de pro vo-stand beeld je
van het Lie verd je en naast de ap pel, die daar in het pla vei sel was ge -
legd, Amster dam als de ech te ap pel. Ten min ste, dat be weer de Jo han -
nes van Dam, die zich als be wa ker van het Spui zag, hij woon de om de 
hoek. Vreem de plek, ooit de uit wa te ring naar de Amstel, nu een con -
cen tra tie van cul tu re le ac ti vi tei ten en stads-ma giers. Jo han nes was er
één, Ro bert Jas per Groot veld had hier zijn hap pe nings, de bar bier
Pas qua le ze tel de ooit in de Be gij nen steeg, Pe ter Gie le van de Roxy
was niet ver weg, Ni co laas Croe se had vlakbij d’Vijff Vlieghen en de
Jezuïeten zaten aan de overkant. 

Ook de ge bou wen wa ren bij zon der, de Ame ri can Book shop te -
gen over Athe neum, Po lak en van Gen nep, brui ne kroeg Hop pe waar
al les bij het oude bleef, de Oude Lut her se Kerk waar de aca de mi sche
eli te pro mo veer de, het Maag den huis waar die zelf de eli te werd aang -
eval len, de Be gijn hof, de Krijt berg en Ode on over het wa ter, al le maal
met een ei gen historie, cultuur en identiteit. 

Zo zat de we reld dus in el kaar, dacht ik, er zijn plek ken waar van
al les sa menk omt, in har mo nie maar ook in te gen stel ling en, waar de
po la ri teit soms hoog oploopt en hele veld sla gen plaats vin den, maar
waar ’s mor gens weer de toe ris ten rond wan de len. Dit zijn de plek ken
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waar di ver si teit zich ma ni fes teert, de sa men le ving en het individu
bevrucht en stimuleert. 

Zijn dit de plek ken waar het nieu we pa ra dig ma zich oog lui kend
laat zien, waar de fas hi on-scouts loe ren om de nieu we trends te spot -
ten, waar de gro te door bra ken rij pen in de hoof den van men sen, die
er ge woon bij zit ten als alle an de ren? Ook in mijn hoofd ko men al ler -
lei cul tu ren en in zich ten bij el kaar, ik ben ook een smelt kroes en moet 
mis schien maar even rus tig af wach ten hoe het cre a tie ve pro ces gaat
uit pak ken. Ik re a li seer de me dat ik dit hart van de maal stroom van
het ma gi sche Amster dam hier kon zien en ana ly se ren, maar dat ik
niet meer dan de bood schap per was, de ob ser va tor zo als Phi lip me
dui de lijk maak te. Deze plek was het hart je van Am ster dam, ik ging
een pilsje halen bij Hoppe om mijn hart er aan te laven. 
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NIEUW INZICHT

Zo lang ik al leen ben, blijf ik vast zit ten in loops, ik denk steeds het -
zelf de. Maar mor gen ko men Aart en Alexan der. Goed, dat zijn in ie -
der ge val geen vrouwen.

Mop pe rend deed ik bood schap pen en in stal leer de me zelf met
twee lap tops aan de ta fel in de zit ka mer, waar ten min ste uit zicht was
over het duin land schap als er niks op die scherm pjes te recht kwam.
De nacht in Amster dam had me toch goed ge daan, en ik open de wat
oude files.

Ik werd ge boeid door het le zen van mijn ei gen werk. Er zat al enk -
ele maan den lang een rode lijn in, waar in ik ver ban den leg de tus sen
schaal ver gro ting cq. glo ba li se ring aan de ene kant en klein scha li ge
net wer ken cq. re gi o na li se ring aan de an de re kant van het spec trum.
Een tijd je ge le den was er van mijn hand een ing ezon den ar ti kel ver -
sche nen in de NRC over de strijd om de con su ment tus sen gro te
ener gie maat schap pij en met ei gen cen tra les en veel klei ne re “door- le -
ve ran ciers”, die zich pro fi leer den met groe ne stroom en ex tra kor -
ting en. Waard oor te ge lijk het aan tal de cen tra le stroom le ve ran ciers
enorm toe nam, zo als zon ne cen tra les, “stroom boe ren”, de ei gen
stroom– en CO2 opwekking bij de tuinbouw onder glas en collectieve
windturbines.

Het ar ti kel be vat te een bruik ba re aan zet voor de ge dach ten die in
me aan het kie men wa ren. Het ging over schaal ver klei ning, over be -
ter in spe len op wat de klant wil de, dich ter bij z’n ech te be hoef ten ko -
men. Dat was ing aan te gen de glo ba li se ring, de di ver si teit weer een
plek ge ven. Was het een trend? Of wensdenken? 

Na een twee de moei lij ke nacht, met te veel chips en te veel al co hol
was de och tend no dig ge weest om mijn aang esla gen lichaam en geest
weer te la ten func ti o ne ren. De komst van Aart en Alexan der was te -
gen die tijd zeer wel kom. Ik leg de Aart wat van mijn zor gen voor, ook
hoe ik nu in ter pre teer de wat ik eerder geschreven had. 

‘Dat klinkt heel aar dig, Die de ric, maar klopt het ook?’ Aart was
heel wat scep ti scher dan ik zelf. Mee stal was dat net an ders om.

‘Wat ik zie, Aart, is dat alle par tij en de zelf de be lang en heb ben. Al
zijn er klei ne ver schil len, en dat vraagt om lo ka le en zelfs in di vi du e le
aan pas sing. Maar hoe ga ik om met de gro te stro men, is daar de
schaal ver gro ting al te ver heen? Neem nu het spook van de in fla tie.
Vroe ger kon den na ti o na le mun ten kel de ren in waar de door een stag -
na tie in de na ti o na le eco no mie. Be drij ven en geld ver schaf fers kon -
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den dan hun ver trou wen in zo’n munt ver lie zen, met als ge volg ka pi -
taal vlucht, nog meer krimp, een in fla tie die de pan uit rees, hoge ren -
tes op staats le ning en of ook he le maal geen staatsleningen meer. Soms 
was een nieuwe munt nodig.’

‘Zoals in Grie ken land?’ snoof Aart laat dunk end.
‘Daar speel de een an der pro bleem: een te ver op ge lo pen staats -

schuld en een niet goed func ti o ne ren de staats huis hou ding: te veel
vriend jes, te veel con sump tie ve uit ga ven en te wei nig be las ting ink -
om sten. Nie mand wil de Grie ken land meer geld le nen om dat geld -
ver schaf fers niet het ver trou wen had den dat de rente en aflossing
gegarandeerd waren.’

‘Dat is zo, maar ze zijn ge red, heb ben nog steeds de euro.’
‘Precies. Nu de euro, net als de dol lar, een we reld munt is ge wor den 

blijft de koers sta biel. Als er er gens een eco no mi sche dip is, is er er -
gens an ders weer een ople ving. Daard oor dem pen fluc tu a ties ook uit. 
De geld hoe veel heid neemt wel ra zend snel toe. Gaat dat al le maal in
eco no mi sche ac ti vi teit ge ïnvesteerd wor den, zeg maar in fra struc -
tuur, pro duc tie, han del en con sump tie? Nee, dat gaat voor na me lijk in 
staats schuld zit ten. In Ne der land is dat nu al 30.000 euro per in wo -
ner! Ofte wel iets van 60.000 euro per werk za me bur ger. En met die
lage rente willen ze nog meer gaan lenen.’

‘Dus nu is het niet meer ba lan ce ren op het scherp van in fla tie,
maar van staats schuld?’ Aart klonk be hoor lijk scep tisch. ‘Maar dat
ge leen de geld wordt toch ook ge bruikt voor be stuur, in fra struc tuur,
een le ger, on der houd, onderwijs...?’

‘Zeker. Al dat ge leen de geld komt in de maat schap pij te recht. Ik
zeg dit om even het beeld te nu an ce ren van een ver meen de te gen stel -
ling tus sen geld ver schaf fers en de bur gers. Dat zal so ci o lo gisch mis -
schien anders zijn?’

Aart schud de zijn hoofd. ‘Ik weet het niet meer, Die de ric. Ik heb
soms het ge voel dat ik een mie ren hoop zit te be stu de ren ter wijl even
verd er het bos in brand staat.’ Hij stond op en ging een tos ti maken.

‘Weet je,’ riep hij uit het keu ken tje, ‘ik mis Hannah’s scher pe in -
zicht.’

‘Dat is frap pant! Ik zit daar al da gen aan te denk en.’
‘Mis je de vrou wen niet?’
‘Ook.’ Mijn som ber heid, die even was ver licht door Aarts komst,

groei de weer.
‘Laten we een eind je gaan lo pen. Als de tosti’s klaar zijn.’
La ter, langs het strand, be ken de Aart dat ook hij de grip op het

boek wel wat aan het ver lie zen was. De am bi tie om tot een soort voor -
spel ling over een nieuw pa ra dig ma te ko men was te hoog ge gre pen,
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we zijn geen pro fe ten en kun nen het hele veld ook niet goed over zien.
Af en toe een leuk in zicht zo als die drie hoek met iden ti teit  en hoe de
mil len ni al ge ne ra tie ver schilt van de baby-boom ers is leuk, maar is
niet vol doen de. Een ver schui ving op de ik-ons as is niet op zien ba -
rend, dat zat er aan te komen.

‘We heb ben een denk tank no dig, met meer dis ci pli nes,’ was Aart
zijn con clu sie. ‘Het is te com plex. Ik kan de len van het ge heel scherp
zien, maar ik zie het ge heel niet.’

‘Toch heb ik mijn hoop op de so ci o lo gie van de ve ran de ring ge -
steld. Van uit de eco no mie wordt het pro bleem twee di men si o naal ge -
pre sen teerd, dat is veel te re duc ti o nis tisch, daar zit geen be we ging in.’
Maar in jouw drie hoek is er een dimensie bijgekomen. 

Mooi, maar hoe ziet Aart dan het be grip iden ti teit, want daar
draait het dan om.

‘Wat ver sta jij dan on der iden ti ty?’
‘Dat is een veel bre der be grip, dat we ener zijds ge brui ken om het

to taal van iets aan te ge ven, maar ook steeds meer als la bel ge bruikt
wordt, je bent dit of dat, je hebt een di gi ta le iden ti teit er gens in een
com pu ter, je hebt een pas poort als iden ti teits be wijs. Maar laat me
even door gaan. Elk mens voelt zich be ho ren tot een groep. Fa mi lie,
leef tijd, leef stijl, le vens fa se, de clan, de krant, het dorp, de voet bal club 
en ga zo maar door. Dat noe men we iden ti fi ca ties en is wat men ei gen -
lijk be doeld bij al dat hip pe ge praat over iden ti ty po li tics, waar de me -
dia zo dol op zijn Het gaat ook om de iden ti teit van sub cul tu ren, maar 
dat is va ger en vaak leef tijd ge bon den. Uit veld on der zoek en uit het
tur ven van ui ting en op so ci al me dia, pers en be staan de on der zoe ken
kun nen we een reeks van dui de lijk om schre ven iden ti fi ca ties for mu -
le ren. Als we die in een ma trix breng en met ge drag dat er bij hoort,
heb ben we ver ban den, waar uit we pa tro nen kun nen des til le ren, die
we kun nen ve ri fi ëren in nieu we ma tri ces, met ze ke re voor spel len de
waar den. Vaak zijn die pa tro nen ove ri gens er gens te gen ge richt, de
groep iden ti fi ceert zich door zich af te zetten tegen anderen, dat zien
we bij #metoo, bij de angst voor de Islam, of bij Occcupy’

‘Kunnen in zo’n ma trix ook eco no mi sche va ri a be len ing evoerd
wor den? Kun nen we een brug slaan tus sen jouw so ci o lo gi sche per -
spec tief en dat van de bank jong ens en geld schep pen de instanties?’

‘Dat lijkt me wel. Mits ze te ma ken heb ben met ge drag en be le ving. 
Koop ge drag, in ves te rings ge drag, in no va tie pa ra me ters... ja. Je kunt
dan trends min of meer kwan ti fi ce ren... de kwa li tei ten een waar de
ge ven ei gen lijk. Je zou hier over ei gen lijk met Igna cio Flo res moe ten
spre ken. Hij is een Ve ne zo laan se so ci o loog, wel is waar mar xis tisch
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ge schoold, maar een man met heel ori gi ne le ideeën over iden titeit en
identificatie.’

‘Ik zal wat van hem gaan le zen.’
‘Daar zal je niet veel verd er mee ko men voor het boek, ben ik bang. 

Zijn pu bli ca ties wa ren eerst niet zo in te res sant, voor al be ves ti gend
voor het re gi me in Ve ne zu e la, maar toen keer de hij zich te gen het
over ne men van het Chi ne se ‘social credit’ sys teem, dat Ve ne zu e la in -
voert, maar op een heel ver keer de ma nier. Chi na drukt dat blin de -
lings op, ze doen dat nu ook in Ser vië en dat werkt niet. Flo res is toen
in ong ena de ge val len en ge vlucht naar Cu raçao. Hij pu bli ceert nau -
we lijks meer. Nee, hier voor moet je hem te spreken zien te krijgen.’

‘Hoe weet je ei gen lijk...?’
‘Gesprekken in de wan del gang en van een sym po si um, Die de ric.

Daar dur ven we ten schap pers soms hun spec ta cu lai re, maar con tro -
ver si ële idee ën te de len met collega’s die ze ver trou wen. Onder strik te
geheimhouding.’

Inte res sant, al die men sen die Aart kent, hij zit als een spin in het
web van dis si den te we ten schap pers, ei gen lijk een unie ke positie.

‘Hij is nu on der ge do ken. Het re gi me zoekt hem in de Sta tes. Hij zit
vlak on der hun ogen op Cu raçao on der een val se naam en geeft les in
Spaans op een school.’

‘Hm. Kan ik hem dan nog om een bij dra ge voor het boek vra gen?’
‘Zeker. Maar noem nooit z’n ver blijf plaats, be taal hem wat, maar

wel con tant. Hij is echt een kei in iden ti fi ca tie, de fric tie tus sen per -
ma nen tie en flux in een ri gi de maat schap pij en bij veel so ci a le con tro -
le. Hij heeft een hy po the se waar mee hij kan tel pun ten kan voor spel -
len, zo wel van uit de re ac ties van de len van de be vol king als van uit re -
pres sie ve maat re ge len zelf. Dat vond het re gi me in Caracas niet leuk.
Toen is hij gevlucht.’

‘Daar zit ik ei gen lijk naar te zoe ken,’ mom pel de ik. ‘Het kwan ti fi -
ce ren van kwa li tei ten. Het klinkt goed. Mis schien zijn zo trends af te
lei den voord at ze echt zicht baar worden.’

Aart zucht te. ‘De trends die ik zie zijn niet veel be lo vend, Die de ric.
Som mi ge zijn zelfs ang staan ja gend. De greep die veel sta ten op haar
bur gers heeft wordt steeds klem men der. In Chi na wordt de so ci a le
con tro le ge per fec ti o neerd op een wij ze waar bij de Sta si in het voor -
ma li ge Oost-Duits land kin der spel lijkt. Big data. Als je so ci a le pro fiel
in Chi na ook maar een beet je af wijkt van de mo del bur ger, loop je
kans je toe gang tot al ler lei voor zie ning en zo als toe gang tot de ge -
zond heids zorg, on der wijs, huis ves ting kwijt te ra ken. Maar die Flo res 
is daar dan weer min der ne ga tief over, om dat hij vindt dat de Chi ne se
cul tuur al heel lang ge richt is op sta bi li teit, op een bij dra ge-mo del, op
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eer zaam bur ger schap. Maar je kunt dat vol gens hem niet zo maar in
cul tu ren als die in Venezuela importeren zonder daar chaos en to tale
corruptie te veroorzaken’

‘Maar dat al les en ie der een maar in de com pu ter stop pen en con -
tro le ren, dat is in de VS toch niet an ders? Daar heerst een heel ou der -
wet se ter reur: ar moe de. Dat zou jij daar toch da ge lijks moe ten
kunnen zien.’

‘Ik woon in een rij ke buurt, waar zelfs de da klo zen wor den weg ge -
hou den door een soort privé be vei li gings dien sten. Die on der laag is
vrij wel on zicht baar of wordt dat voor de eli te zo ge hou den, Die de ric.
De ar men en kan slo zen wo nen in de getto’s waar een bra ve bur ger
niet durft te ko men. Hun uit weg is cri mi na li teit en dan de cel in of in
het le ger met PTSD/PTSS als re sul taat. Dat is ui tein de lijk vre se lijk
duur en ge vaar lijk, de vlam kan in de pan slaan.’

‘Zo red den we het niet, Aart. Er moet iets ge beu ren. We heb ben
het con cept pa ra dig ma al ver la ten. Wat blijft er dan nog over voor dit
boek?’

Een beet je moe de loos slen ter den we te rug naar huis, waar ook
Alexan der in tus sen was ge ar ri veerd met bood schap pen. Ze ging en
met een een uit ge breid maal bereiden.

Na het eten kon dig de Alexan der aan dat hij zo snel mo ge lijk te rug
moest naar LA van we ge een nieu we op dracht. Aart wil de ei gen lijk
mee.

‘Ik wil een paar men sen daar per soon lijk be na de ren, Die de ric, of
ze er iets voor voe len om mee te denk tank en.’

‘Waarom ga jij ook niet mee?’ vroeg Alexan der. ‘Kan je de vrou -
wen met een op zoe ken.’

Ei gen lijk geen gek idee, ik zat er toch mee. Had ik die vrou wen en
de ma nier waar op ze mij be trok ken had den in al die spel le tjes wel
goed be gre pen of had ik weer eens over haast con clu sies ge trok ken en
was ook daard oor in een de pres sie be land? We had den het ei gen lijk
niet goed uit ge praat toen bij dat meer in Verm ont, ik was weer eens
kop pig op de loop ge gaan. Ik be greep Ali ce wel, ze ker nu ik dat hele
ran zi ge ver haal van haar va der ken de, en had mijn best ge daan om
dat te sa bo te ren, maar was ik daar bij niet te ver ge gaan. Een kind ma -
ken was niet niks, dat in het ge heim doen en zo hou den een hele
opgave, schrok ik daar niet van terug? 

Ik moest denk en aan het cont cat met mijn zoons de laat ste tijd, die
wa ren niet zo te vre den over mijn va der rol. Ik pro beer de daar wat aan
te doen, maar trots op hoe ik hen emo ti o neel te veel in de kou had la -
ten staan was ik niet. Ik wil de dat be ter gaan doen, en was dit “nieu -
we” kind mis schien mijn twee de kans. Op af stand, naar toch, ik werd

392



va der, ik kreeg de kans om me nu wel open te stel len voor het wel en
wee, voor de emo ties, voor wel ke in vloed ik kon heb ben. Mijn groei -
end be sef van het val se ego dat ik ge leefd had, ge brui ken om een
betere vader te zijn.

Ali ce was een kei in het re ge len van haar le ven, ze kreeg wel haar
zin, zou ze dit al le maal ge pland heb ben, ook mijn va der schap? Uit
was Syl via me al verrteld had, was ik al op de kor rel ge no men door
m’n werk, maar ze was verd er ge gaan. Ze had me he le maal la ten door -
spit ten, ook m’n DNA, mis schien zocht ze in het be gin voor al een
goe de zaad do nor. Slim me meid, ik kon het haar niet kwa lijk ne men.
Dat be loof de nog wat als ze bij haar ver mo gen zou ko men. Was ik
daar bang voor, en ook voor de kracht van Syl via? Maar aan de an de re
kant, Ali ce had me uit ge ko zen, en niet zo maar. Ze had mijn doop ceel
ge licht, m’n DNA la ten door spit ten, vast ook naar ver bor gen ziek tes
la ten kij ken, en daar maan den aan be steed. Ze was ver liefd op me ge -
wor den voord at ze me ont moet te. Kon ik daar niet op ver trou wen, en
m’n macho in stel ling dat ik als man toch be pa lend moest zijn, maar
la ten va ren? Dat was trou wens toch een stuk van m’n ego, dat ik nu
maar eens los moest la ten. Achter de an de re sexe aan ren nen om al -
leen m’n ei gen lust te bre vre di gen, dat pas te niet meer in mijn we reld -
beeld. Dus Ame ri ka was mis schien geen gek idee, ook al voor het ple -
zier, uiteindelijk waren die twee vrouwen ook heel prettig gezelschap,
dat miste ik.

‘Wat doen we met Han nah?’ Denk en aan Ali ce en Syl via was ook
denk en aan Han nah, ze ker in het ka der van het boek.

‘Antwoorden, ze is deel van het team.’
‘Oké, ik ben er wat laat mee. Wat vind je van haar stuk?’
‘Scherp ge a na ly seerd. Maar er ont breekt een so ci aal per spec tief in

haar ana ly se van de rol van de stad en de gen tri fi ca tie, de stad als con -
tact plat form komt niet uit de verf.’

‘Je be doelt?’
‘Eigenlijk een so ci o lo gisch per spec tief. Dat is in de ze ven ti ger ja -

ren wel de ge lijk een we ten schap pe lij ke to pic ge weest. Uit on der zoek
van die tijd is ge ble ken dat stads ver nieu wing en so ci a le huis ves ting,
ge com bi neerd met buurt werk, de on der laag een boost geeft om con -
struc tie ve bur gers te wor den. Nieu we con su men ten, on der an de re
van al die ge pri va ti seer de voor zie ning en als de gezondheidszorg,
onderwijs, telecom, energie.’

‘En net to be las ting be ta lers, dus in plaats dat ze geld kos ten, le ve -
ren ze geld op.’
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‘En een spie gel voor de ge goe de bur ger, ver geet dat ef fect niet. Net
als kunst en jour na lis tiek is de op schud ding die re bel len ver oor za ken
es sen tieel voor ve ran de ring. Dat ís de so ci o lo gie van de ve ran de ring.
Onze uit da ging is om dat ook bij an de re maat schap pe lij ke pro ces sen
in kosten en baten uit te drukken.’

‘Dan kun nen we ook wat meer kij ken naar de duur za me ont wik -
ke lings-doel stel ling en, de SDGs of wel Sus tai na ble De ve lop ment Go -
als zo als die in 2015 door de Ver enig de Na ties zijn vast ge steld als de
nieu we mon di a le duur za me ont wik ke lings agen da voor 2030. Daar is
heel wat over te schrij ven. Als we de gro te sprong van een pa ra dig -
ma-ver schui ving niet kun nen in vul len en qua ti ming voor spel len
dan kun nen we een in ven ta ri sa tie ma ken van de sig na len, van de po -
si tie ve en ne ga tie ve trends. We moe ten ge woon toe ge ven dat we geen
kris tal len bol heb ben, dat we ver ken ners zijn, niet de pro fe ten die het
wel even zul len ver tel len. Je kunt ook niet voor spel len hoe iets gaat
uit pak ken, gro te ve ran de ring en zie je in de ach ter uit kijk spie gel. Het
mooie voor beeld is dat het breng en van vlees lo ze ham bur gers door
McDonald’s wel als kan tel punt in het kli maat denk en wordt ge zien,
maar het in fei te niet meer is dan een lo gi sche mar ke ting move. Pas
als de jonge ge ne ra tie dat op pakt en mas saal die ding en gaat ver or be -
ren, en daard oor McDonald’s haar ink oop be leid en wur gen de greep
op de vlees- en aardappelindustrie moet loslaten, dan is dat achteraf
misschien waar. Anders is het spe culatie, wensdenken.’

Dit was re a lis me, en al wat be schei de ner ook dan wat we eerst
dach ten te gaan ma ken. Iets meer te vre den trok ik me te rug op mijn
ka mer, ter wijl Alexan der en Aart te le vi sie ging en kij ken. Ik had weer
wat meer zicht op de hele zaak, er was werk aan de wink el, mijn ing -
eving over iden ti teit als fac tor in de ve ran de ring en in de sa men le ving
moest pootjes krij gen. Ik moest me gaan verd ie pen in wat iden ti teit
nog meer be te ken de, dat het naast een soort kern van ie mands we zen
ook ge woon een la bel tje was, een ma nier om men sen en ding en uit el -
kaar te hou den. De we reld was vol met wat ik dan wel als deel-iden ti -
tei ten zag, maar waar ie der een druk mee was. Iden ti ty po li tics, di gi tal
iden ti ty, eco no mi sche iden ti teit, iden ti ty theft, ge bie den waar ik me
in moest verd ie pen, mis schien an de ren raad ple gen, ze ker weer veel
rei zen en er over schrij ven. Arti ke len wa ren vaak een op maat voor de
in zich ten die in het boek, ook in het twee de deel, kon ge brui ken. Te
kritisch alles al vooraf afdekken werkt meestal niet goed, je moet
open blijven staan. 
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Laat die avond kon dig de mijn mo biel een sms aan. Het leek wel,
als of ik erop had zit ten wach ten, zo pijn lijk op het juis te mo ment, dit
was syn chro ni ci teit, of had den de da mes toch even in een ma gisch
bol le tje ge ke ken en hun kans ge zien. Het was een be richt je zon der
fran je, al leen een uitnodiging.

>Like a crui se? Join us on my yacht, the Ende a vour. Mi a mi in two
days. Love, Ali ce<

Dat gaf de door slag: ik gaf mijn weer stand op, laat ik ze nog een
kans ge ven, die vrou wen. Of lie ver ge zegd: mijn op vlam men de ver -
lang en wis te alle be denk ing en. En wie weet, dat jacht moest iets heel
bij zon ders zijn, ik had ooit op ge vang en dat het de hob by van die rare
va der van Ali ce was ge weest en die hoef de niet op ‘n mil joen tje of zo
te kij ken. Mis schien pas te het al le maal in el kaar, zo’n schip en wat ik
verd er wil de in m’n le ven, ik droomde er wat over weg. 

De vol gen de och tend was ik een vlucht naar Mi a mi aan het boe -
ken toen Ma de lei ne mail de met het ver zoek het eer tijds ge wei ger de
ar ti kel te up da ten voor plaat sing. Ik be sprak het met Aart, die er een
com men taar bij ging schrij ven van uit so ci o lo gi sche ge zichts punt.
Daar waren we de ochtend mee zoet. 

Op het zand pad na men we af scheid: zij zou den ’s avonds al naar
LA ver trek ken, mijn ei gen vlucht naar Mi a mi ging pas de vol gen de
mid dag.

‘Diederic Blink, de vlie gen de re por ter,’ mop per de ik toen de een -
zaam heid lang zaam over mij heen huif de. Ik was toe aan iets nieuws.
Net Kuif je, maar die had in alle strips van Hergé nooit iets met een
vrouw gehad.

Mijn open ba re ver voer naar Schip hol voer de me eerst langs de re -
dac tie, waar Pe ter en Ma de lei ne met kof fie klaar za ten. 

‘Wat me ver baast,’ zei Pe ter op een ge ge ven mo ment, ‘is het ont -
bre ken van in hou de lij ke re ac ties. Ma de lei ne heeft een hele la ding
e-mails met com men taar, maar er is niets in hou de lijks bij. Men slikt
je sug ges ties niet he le maal, maar komt ook niet met alternatieven.’ 

‘Dat ver baast mij niet,’ was mijn ei gen wij ze re ac tie. ‘Tot nu toe zijn
het voor al ana ly ses ge weest. Hoe wel de uit kom sten spec ta cu lair lij -
ken, zijn de con clu sies ei gen lijk nog al voor de hand lig gend. Naast
ver schui ving en op de col lec tie ve-in di vi du e le as moet er een nieu we
di men sie bij be trok ken wor den. Het vreem de is dat nog nie mand er
over had ge schre ven, mo ge lijk van we ge de to taal an de re, meest ma -
the ma ti sche be na de ring door lei den de eco no men en No bel prijs win -
naars. Maar de nood zaak van een bre der per spec tief, daar kan geen
enk ele le zer om heen. Het klopt al le maal wat ik heb ge schre ven. Op
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klei nig he den kan ie mand het met me on eens zijn, maar dat is de kern
van de zaak niet. Ik denk dat iedereen zit te wachten op de conclusies.’

‘Anders ik wel.’ Pe ters ge zicht stond be zorgd. 
Ik ver tel de van de ge sprek ken met Aart over de com plexi teit van

het on der werp en dat we er ei gen lijk niet uit kwa men, ten min ste niet
met har de conclusies.

‘Ik hoop in de VS enk ele men sen te spre ken die de hi a ten kun nen
op vul len waar Aart en ik op zijn ge sto ten.’

‘Zoals?’
‘Om ach ter eco no mi sche mo tie ven te kun nen kij ken is het no dig

om de cul tu re le en ge o po li tie ke set ting van ver schil len de sys te men in 
kaart te breng en. In be paal de blok ken, zo als Chi na, wordt eco no mie
en daar in bij dra gen heel an ders ge zien dan bij voor beeld in de VS of
Eu ro pa, met zijn kers ver se EU van tig ver schil len de na ties met ver -
schil len de ta len, ver schil len de his to rie, ver schil len de eco no mi sche
en po li tie ke his to rie. Denk maar aan de voor ma li ge Oost blo klan den
en de me di ter ra ne lan den. Er is spra ke van ver schil len de on der lig -
gen de iden ti tei ten, we zijn ver schil lend, maar hoe dan. Wat ver bindt
ons met de Rus sen, Chi ne zen of de so li da ri teit die in Afri ka groeit? Er 
zijn fun da men te le ver schil len in hoe die cul tu ren om gaan met de
drie hoek iden ti teit, col lec ti vi teit en in di vi du a li teit. Het Wes ter se mo -
del zit in een cri sis, maar geldt dat ook voor de rest van de we reld? Die
ma ken mis schien an de re keu zes, leg gen an de re pri o ri tei ten, en kun -
nen we die af wij zen of blij ven we be we ren dat neo-li be ra lis me voor
al les de oplos sing is? Mis schien moe ten we nog eens kij ken hoe sa -
men le ving en als  de abo ri gi nals of oer woudvolken dat invulden.
Daar loop je tegen hun identiteitsbesef op, hun geloof, hun
mensbeeld, hun keuzes tussen de stam en het individu.’ 

‘Dat gaat wel heel diep.’
‘Ik be grijp wat Die de ric be doelt,’ zei Ma de lei ne on ver wachts van

bo ven haar aan te ke ning en. ‘Om ie mands eco no mi sche han de len te
kun nen be grij pen, ten ein de iets te kun nen voor spel len, is het no dig
te we ten van waar uit zo ie mand han delt, hoe hij denkt en waarom.’

‘Normen, waar den, ide o lo gie, we reld be schou wing,’ vul de ik aan.
‘Net zo als de mil len ni als nu hun ei gen in vul ling gaan ge ven, meer so -
ci aal, meer aan dacht voor de len, sa men wer ken, zinvol opereren.‘

‘Ja, daar kan ik in mee gaan,’ zei Pe ter aar ze lend. 
‘Kijk wat er in Chi na ge beurt. Ik heb de in druk dat de Chi ne se

staat eco no mie ge bruikt om zijn po li tie ke in vloed in de we reld uit te
brei den. De we reld wordt over spoeld door goed ko pe Chi ne se pro -
duc ten. Alle gro te in ter na ti o nals la ten hun mas sa pro duc ten in Chi na
fa bri ce ren. Chi na is al de cen nia be zig het mo no po lie op es sen ti ële
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grond stof fen te ver wer ven door het op ko pen en bou wen van mij nen
en in fra struc tuur in met name Afri ka en Zuid-Ame ri ka. Ei gen lijk
heel be hou dend en ook voor zich tig, lange ter mijn denk en, in het be -
lang van alle Chi ne zen en ook voor hun part ners. Het gaat niet om
pro fi te ren, maar in hun vi sie om de len, om win-win oplos sing en, al
gaat het nog wel eens fout, ook in Chi na zijn er pro fi teurs en cor rup te
po li ti ci. Dit ter wijl de Ame ri kaan se eco no mie fei te lijk al leen ge richt
is op het maxi ma li se ren van de winst voor de aan deel hou ders. De
Ame ri ka nen heb ben hun machts im pe ri um ge grond vest op olie, met
name de no te ring van de olie prijs in dol lars, wat een voor oor logs
bond je is met de Saoedi’s, en op hun enor me ge wa pen de macht ter
land, op zee, in de lucht en in de ruim te. De Ame ri kaan se eco no mie is
groot ge wor den en ge ble ven door oor log te voe ren, wapens te
ontwikkelen, dus machtspolitiek, niet omdat ze echt de democratie
steunden. Zo wordt het verkocht, maar oorlog is hun motor. 

Kijk, die ach ter lig gen de his to ri sche mo tie ven wil ik pre sen te ren,
maar mis schien ook nog wat verd er te rug kij ken. Dan kun nen we de
wer ke lij ke be te ke nis van bij voor beeld die nieu we Zij de rou te van
Chi na naar Rot ter dam gaan in schat ten. Want Chi na is een voor beeld
hoe ook onze maat schap pij zich kan gaan ont wik ke len, met camera’s
op elke hoek en een so ci aal pro fiel wat be pa lend is voor je toe komst,
niet al leen om je pri va cy aan te tas ten en te con tro le ren, maar om je
bij dra ge te be pa len en je te mo ti ve ren. Die Indi a se heer had het over
de in dus tri a li sa tie van so ci a le con tac ten, van spel en ver maak, van de
hele cul tuur. Aart heeft dat ook aang estipt in eer de re ge sprek ken.
Angstaan ja gen de per spec tie ven! Daar wil ik over schrij ven en daar
heb ik, hebben Aart en Hannah en ik moet ik zeggen, andere
disciplines bij nodig!’

‘Wow!’ zei Ma de lei ne zacht jes. ‘Wat een mis si on-sta te ment! Ik heb
het op ge no men en ik zal het uit ty pen.’

‘Nog even iets an ders,’ zei Ma de lei ne toen ik wil de op stap pen. ‘De
lui be ne den vra gen zich af wat wij toch al le maal be kok sto ven. Ze vin -
den dat je hen niet meer ziet staan. Mis schien is het goed om even
con tact te maken.’

Dat was een moei lij ke. Ze had na tuur lijk ge lijk, ik kwam al een tijd
niet meer op de vrij dag bor rels, zat al tijd met mijn kop te le foon op te
wer ken, als ik al eens een keer op de re dac tie was, en sprak meer met
Pe ter en Ma de lei ne dan met alle an de ren bij elkaar.

Oké Blink, nu niet met een naar Schip hol vluch ten, even de con -
fron ta tie aang aan. Het ijs bre ken, als dat mo ge lijk is.
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Het was lang niet zo moei lijk als ik had ge vreesd, want ie der een
wist dat mijn ar ti ke len over het cong res in Ba sel de krant uit de rode
cij fers had den ge haald. Nie mands baan stond meer op de tocht. 

Van af de plaats waar MacUigh al tijd ging staan om een me de de -
ling te doen, ver tel de ik over mijn zoek tocht. Ik ver meld de kort iets
over mijn per soon lij ke ont wik ke ling, de schei ding, het con tact met
mijn zoons. Za ken die mijn aan dacht zo vol le dig op eis ten dat het
con tact met de re dac tie wat in de verd ruk king was ge ko men. Ze ga -
ven me een warm ap plaus je, waar ik het in der daad warm van kreeg.
Mijn po pu la ri teit was gro ter dan ik ge dacht had. Of zou dat ko men
om dat er nu pas ge voel bij te pas kwam, waard oor mijn woor den zo
an ders ge kleurd wer den dat ze heel an de re ge bie den in de an de ren
aan spra ken dan voor heen? Iets om met mijn the ra peut over te pra ten, 
la ter. Met hun bes te wen sen nog na gal mend in mijn oren liep ik met
rol kof fer tje en kos tuum tas naar de me tro om de trein naar Schip hol
te ne men. Waar om reed die metro niet meteen door? Zeker weer
geblokkeerd door de NS.

Maar dat op ont houd maak te even tijd om MacUigh te bel len met
een sug ges tie, hoe we de im pas se ook voor de Eco no mic Re view ver -
teer baar kon den ma ken. Want we moes ten iets la ten we ten, de ver -
wach ting en wat af koe len, en als dat neer kwam op wat ego- scha de
voor mij was dat geen ramp. 

Hij zou het re ge len. het was me al eer der op ge val len, dat als het iets 
rond Ali ce be trof, hij mak als een lam werd. Zou ze hem op deze plek
heb ben ge plant? Niet on mo ge lijk, ik zou eens moe ten na gaan welk
geld er ach ter die Engel se uit ge ve rij zat, die toen de Eco no mic Re view 
had over genomen.

In het vlieg tuig had ik rare dro men. Ik was er gens in een sau na met 
Syl via en Ali ce, het was er vrij leeg en er ont stond een ero ti sche sfeer,
maar toen wer den we door een strenge me vrouw, die blijk baar via ca -
mera’s de zaak in de ga ten hield, de tent uit ge zet. Be schaamd ston den
we op straat, maar ik had geen schoe nen aan. Ik werd wak ker, de stem
van de ste war dess leek op die in de sau na, en ik had m’n schoe nen on -
der de bank ge schopt. Maar het idee stond me aan; die twee vrou wen
en ik, er zat nog wat in het vat!
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HOOFD RE DAC TI O NEEL COM MEN TAAR

De af ge lo pen tijd heeft een se rie ar ti ke len van onze re dac teur Die de ric
Blink veel op hef ver oor zaakt en re ac ties ge ge ne reerd van le zers, maar
ook in an de re me dia aan dacht ge kre gen. Dat is po si tief en be ves tigt de
rol van onze pu bli ca tie als lei ding ge vend me di um in de eco no mi sche
we reld. Daar bij is de in druk ont staan, dat zijn op dracht ge weest zou zijn
om voor spel ling en te doen over een nieuw eco no misch pa ra dig ma, dat
vol gens ve len on der de op per vlak te bor relt. Dat is in die zin on juist, dat
het noch zijn noch onze am bi tie is ge weest om meer te doen dan de con -
tou ren van zo’n pa ra dig ma te schet sen. Wan neer en hoe zo’n kan te ling
tot stand komt, is na me lijk niet te voor spel len, al leen ach ter af kan blij ken 
dat een be paal de trend of ge beur te nis daar een rol in speelt. Op ex clu sie -
ve uit no di ging van de men sen van de Zwit ser se BIS (Bank of Inter na ti o -
nal Sett le ments) is hij in Ba sel aan we zig ge weest op een bij eenk omst die
ging over kan sen en be drei ging en voor de hui di ge ver hou ding en in de fi -
nan ci ële we reld. Het the ma van een mo ge lij ke gro te ver schui ving in de
glo bale economie en de gevolgen daarvan kwam daar aan de orde en
werd middels een aantal aan dachts punten be sproken. 
Onze re dac teur heeft niet al leen ge rap por teerd, maar ook zijn bij dra ge
ge le verd aan de dis cus sie. Van uit zijn er va ring als jour na list op dit ge -
bied kon hij ook re le van te vra gen en kwes ties toe voe gen, en zijn des kun -
dig com men taar werd klaar blij ke lijk zeer ge waar deerd. In een reeks ar ti -
ke len heeft hij daar na ver slag ge daan van die con fe ren tie en wat hij daar
heeft op ge sto ken van di rec te con tac ten met de lei ding ge ven de ex perts
uit de fin tech we reld. Daar bij zijn de con tou ren van zo’n pa ra dig ma ver -
schui ving na tuur lijk aan de orde ge ko men, zijn som mi ge trends na der
uitgewerkt en is er de spraakmakende reeks artikelever schenen. 
Die be vat ten ech ter geen spe ci fie ke in di ca tie over hoe en wan neer zo’n
ver schui ving zou plaats vin den. Eer der wijst onze re dac teur op de on der -
lig gen de trends en de ont wik ke ling en, die mo ge lijk als in di ca to ren kun -
nen wor den op ge vat. In die zin zijn het waar schu wing en over waar het
eco no mi sche stelsel barsten be gint te ver tonen. 
Dat al les heeft de ver wach ting ge wekt, dat de Eco no mic Re view als
nieuws me di um meer dan ver ken ner of bood schap per zou wil len of kun -
nen zijn. Dan moet ik he laas onze le zers te leur stel len, er wer ken hier
geen pro fe ten en een gla zen bol wordt op de re dac tie al leen ge bruikt om
op fees te lij ke mo men ten ge vuld te worden met een passend drankje. 
De ko men de tijd zal Die de ric Blink het the ma van een pa ra dig ma ver -
schui ving verd er on der zoe ken, ex perts ook bui ten de cir kel van Zwit ser -
se bank iers raad ple gen en daar over rap por te ren. Het ma te ri aal zal ook
ge bruikt wor den voor een boek over de kwes tie, dat we ook sa men met
toon aang even de uit ge ve rij en wereld wijd zullen uitbrengen. 
Pe ter MacUigh
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BREEK PUNT, HET SCHIP

In Mi a mi bracht een taxi me naar de ha ven, waar ik zocht naar een
jacht dat de Ende a vour heet te. Ik had op Goog le niks kun nen vin den,
maar dat was ook lo gisch, zo’n schip hield je bui ten de pu bli ci teit, veel 
vei li ger. Het was ook eer der de naam voor een oor logs schip dan voor
een luxe jacht. Dat bleek te klop pen: het was een met mas ten uit ge -
rus te mij nen ve ger, van een af stand je ook niet in op ti ma le staat. De
gro te M111 was nog te le zen, maar het ding leek eer der op een schip
van een arme ma ri ne uit een Mid den-Ame ri kaans land dan iets waar
je in Mo na co als mil jar dair mee ge zien wil de wor den.  Ik be taal de de
taxi en nam het schip nog eens op, was die eer ste in druk wel cor rect?
Was dat niet zeg gen de ui ter lijk met ori gi ne le grij ze verf geen ca mou -
fla ge, op zet te lijk om geen aan dacht te trek ken. De de tails le ver den
een an der beeld op. Drie hoge, dik ke mas ten die rol zei len her berg -
den, ra zeil ach ter op, al les ge mecha ni seerd, lange boeg spriet met rol -
fok ken en rol klui vers,  op bouw ver vang en door lang dek huis met
zon ne cel len en een grijs ge verfd stuur huis mid scheeps. Het ge schut -
sto ren tje was leeg, maar daar kon je zo een mi trail leur of wat raketten
in hangen. Een uitklapbaar helikopter dek was er ook, of iets wat daar
voor kon doorgaan.

Hier zat dui de lijk een plan ach ter, mis schien moest ik mijn beeld
van Alice’s va der te her zien van een per vert die zijn ei gen doch ter pos -
tuum wil de be vruch ten, naar een man die met gro te zorg voor het de -
tail een oude mij nen ve ger om bouw de tot een hy per mo dern ex pe di -
tie schip. Wel met een mas ker op, dat her ken de ik ook in Ali ce, en was
ik zelf ook niet erg dub bel, ener zijds de bra ve jour na list die schreef
wat men ver wacht te, maar an der zijds speurend naar de verborgen
lagen.

Dit was al le maal dub bel, ik ging de loop plank en liet m’n  ba ga ge
uit de han den liet ne men door ge dienst i ge ma tro zen. Ali ce dook op, 
kus te me, Syl via was er ook en wij drie ën om arm dem el kaar. Ik was
wat ver ward, ener zijds wa ren er onze ge za me lijk avon tu ren, maar
dan dit schip, wat was Ali ce van plan? Haar zwang er schap uit dra gen
in een soort iso le ment, lek ker vei lig, of met dit ding juist ac tief aan de
gang gaan? En wat wil de ik dan, stie kem de va der spe len en m’n am bi -
ties op ge ven, of wil de ik juist in de wereld blijven, als journalist en
schrijver?

Na een te haas ti ge rond lei ding over het schip door een trot se Ali ce
werd me een hut ge we zen, niet erg groot maar com for ta bel, en werd
ik voor het di ner ver wacht. Dat was wel in een pracht i ge ruim te, met
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kunst en duur tim mer werk. Na een co pieus di ner Car ri be an sty le,
werd ik ech ter door een op mer king van Ali ce in een an de re di men sie
ge trok ken, leek het wel. Ze zei tus sen neus en lip pen door dat ze met
het schip bij Green pe a ce wil de aan slui ten. Ik schrok, zat ik hier in ie -
mand an ders z’n theaterstuk, was ik alleen maar figurant?

De ge sprek ken aan de ta fel, waar de ka pi tein, de stuur man en de
machi nist bij aan za ten, ver stom den. Ze za gen mijn ver won de ring en
be sef ten dat er tus sen de da mes en mij meer speel de. Syl via greep in
en vroeg me om eerst eens te ver tel len hoe het me de laat ste weken
was vergaan. 

Ik ver tel de wat hor tend over mijn wor ste ling met het pa ra dig ma -
ver haal, hoe Aart en ik tot de con clu sie wa ren ge ko men dat het om
veel meer ging dan al leen geld, kli maat ve ran de ring of de eco no mie,
er werd ge ram meld aan de so ci a le en cul tu re le wor tels van het Wes -
ter se mo del. Dat wil den we verd er on der zoe ken, maar ik zou wel als
jour na list blij ven werken om de contacten te onderhouden. 

‘Het gaat om de pla neet,’ be sloot ik aang edaan. 
‘Dan be grijp ik ook dat dit schip je wat koud op het dak valt. Maar

eer lijk ge zegd weet ik ook niet pre cies wat ik nu moet, er zijn al ler lei
op ties, dat Green pe a ce ver haal heeft ook te ma ken met de ach ter -
grond van de staf hier. Het is tijd om de op ties maar eens te be spre ken, 
dat vraagt om een krijgs raad,’ zei Ali ce op ge wekt. ‘We heb ben dui de -
lij ke doe len no dig en dan een strategisch plan.’ 

Syl via stond op en be gon de ta fel af te rui men, ge hol pen door de
drie be man nings le den. Even la ter za ten we weer om de ta fel, nu met
zee kaar ten en kopjes kof fie. Ali ce zat de mee ting voor, een rol waar ze
in glun der de. Ze nam dui de lijk de lei ding, maar be trok er wel ie der -
een bij, dat was positief. 

‘Diederic, deze af ge dank te, hou ten mij nen ve ger heeft mijn va der
ruim veer tig jaar ge le den al tot zeil schip la ten ver bou wen en ge lei de -
lijk steeds verd er uit ge rust. Hoe ar ro gant en mo dern hij ook was in
zijn macht, hij kon blijk baar lief de op breng en voor oude sche pen,
waar dat met men sen vaak niet luk te. Hij wil de ook ano niem blij ven,
niet mee doen met su per jach ten en zo. In mijn jeugd heb ben we er
zeil toch ten mee ge maakt. Geen ech te lange zee rei zen, want mijn va -
der vond dat hij zijn im pe ri um per soon lijk moest be stu ren. Wat ik
niet wist is dat hij vlak voor zijn dood het schip heeft la ten om bou wen 
tot wat ik bij ge brek aan be ter een over le vings schip zou wil len noe -
men. Schip per, jij hebt het ge ïnventariseerd, kun je ons en vorral
Diederic vertellen wat dit schip allemaal nog meer is?’
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‘Jawel me vrouw. Ik zal het kort hou den, maar het liefst zou ik al les
met een la ten zien en de mees ter weet er nog meer van...’

‘Later, schip per.’
‘Natuurlijk. Wel, om te be gin nen, dat heeft u wel ge zien, is het

voor zien van een vol le dig ge mecha ni seer de tui ga ge. Van af de brug
kan één per soon alle zei len hy drau lisch be die nen. Ver der heeft het
twee die sel mo to ren die twee schroe ven aan drij ven en een elek tri sche
boeg schroef. De schroe ven kun nen ook nog elek trisch wor den aan g -
edre ven, zij het met min der ver mo gen. De stroom wordt ge le verd
door de die sels maar ook door so lar, wind, stro ming en op ge sla gen in
een bat te rij brand stof cel len die op wa ter stof wer ken. De wa ter stof ci -
lin ders lig gen on der in het schip en vor men met een de bal last. Het
zijn er veel, ik heb nog geen tijd ge had om op te zoe ken hoe veel wa ter -
stof er op ge sla gen kan wor den. De wa ter stof wordt ove ri gens zelf ge -
maakt met elek tro ly se cel len. En nu komt het: als we op de mo to ren
va ren wordt er te ge lijk stroom ge pro du ceerd om wa ter stof te ma ken.
Als we zei len, kun nen we tur bi nes mee sle pen die stroom ma ken uit
de snel heid van het schip. We heb ben ook zon ne cel len, maar als we
stil lig gen of ver op de oceaan zijn, kunnen we nog een sleep van drij -
vende zonnepanelen uitzetten om stroom te maken!’

‘Dus als ik het goed be grijp,’ zei Ali ce, ‘kunnen we naar ver kie zing
ge bruik ma ken van die sel, wind en zon?’ 

‘Precies, me vrouw. Het zit ge ni aal in el kaar. We ma ken ook ons ei -
gen drink wa ter, met om ge keer de os mo se, maar er zijn ook nog verd -
am pings toe stel len die op de zon wer ken. Die zijn ook drij vend. Als
we er gens lang er wil len blij ven lig gen, heb ben we de hele zee rond het 
schip vol drij ven de at tri bu ten. Zelfs drij ven de hut ten. Het ruim ligt er 
vol mee.’

‘Is dit dan zo’n groot schip?’ vroeg Die de ric.
‘Alles is op ge vou wen en op blaas baar, mijn heer, en neemt niet veel

ruim te in. En de hut ten zijn be schei den van om vang voor een luxe
jacht.’ Hij lach te. ‘We voe len ons er he le maal op thuis. We heb ben, net
als op ons vroe ge re schip, een klei ne on der zee ër on der het ach ter dek
en de plek voor een helikopter.’

‘Mijn va der was een voor uit zien de man,’ nam Ali ce het woord
over. ‘Met een pes si mis ti sche kijk op de toe komst. Ik heb in een kluis
aan boord de uit ge brei de op dracht ge von den aan de werf. Het hele
schip is bij voor beeld in de epoxy hars ge zet, waar mee het on der -
houds arm is ge wor den. Wel han dig met een hou ten schip, dat zo fei -
te lijk een dik ke kunst of jas kreeg. Er zijn veel wa ter tanks, koel cel len
en op slag ruim tes on der in. De romp is zo da nig verste vigd en gei so -
leerd dat het in vrie zen in pool ijs kan over le ven, mede dank zij zijn
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ori gi ne le wig vorm. Er is ook al ler lei ca mou fla ge, we kun nen ook de
mas ten ge brui ken om een soort pa ra plu over het ge heel te trek ken,
zo dat we niet zicht baar zijn voor sa tel lie ten. En qua me dia-ap pa ra -
tuur, camera’s, na vi ga tie, computers, electronica en bijvoorbeeld so -
nar zijn we helemaal bij.’

Ali ce had dui de lijk een ca deau tje ge kre gen en zich echt verd iept in 
de mo ge lijk he den. 

‘Na zijn dood wist ik dat al le maal ook nog niet, ik heb het schip wel 
tot in de punt jes la ten on der hou den, maar ik heb nooit meer een voet
aan boord ge zet. Dat ve ran der de van de ene dag op de an de re toen ik
zwang er werd: ik kreeg de be hoef te om met dit schip lange rei zen te
ma ken, mis schien zelfs een wereldreis.’

Ze zweeg en greep mijn hand. Ze kon al leen zo la ten blij ken dat ze
het over ons kind had; nie mand mocht dit ooit te we ten ko men. Een
kneepje te rug: mijn mond zou ge slo ten blij ven.

Syl via nam het over. ‘Een paar da gen na dat jij was ver trok ken heb -
ben we con tact ge had met de dok ter, die blijk baar doorg af dat al les
klop te. Het bleek dat men te vre den was en om dat men Ali ce fei te lijk
ook vrij liet en meer zeg gen schap gun de, ston den we hier na een paar
da gen op de kade. Er ston den toen twee man nen naar het schip te kij -
ken.’ Ze lach te naar de schip per en knik te dat hij het verder moest
vertellen.

‘Wel,’ kuch te die, ‘wat zal ik zeg gen. Ik was zwaar be trok ken bij
Green pe a ce en was net her steld van een aan slag op ons schip waar bij
ik ge wond raak te, maar  had wel de de ge le de ren van Green pe a ce ver -
la ten uit vei lig heids over we ging en. Mijn stuur man was niet ge wond
ge raakt, maar vond het ook ge zon der om even uit de vuur lijn te blij -
ven. La ter kwa men we meer be man nings le den te gen die geen werk
had den doord at ons schip was ge zonk en. We ston den naar dit schip
te kij ken en vroe gen ons af of het te koop was. We wilden weer de zee
op.’

Die aan slag op Green pe a ce had in Ne der land bree duit de kran ten
en te le vi sie gehaald.

‘Ik heb toen een deel van die be man ning di rect ing ehuurd,’ ver -
klaar de Ali ce trots. ‘Ze zijn zeer er va ren, een goed team en ze wa ren
di rect be schik baar.’

‘Het schip is al tijd zeil klaar ge hou den, de machi nist hier was de
be heer der en een vriend van je va der.’ ver klaar de de stuur man. Hij
was de eni ge die er als een ech te zee bonk uit zag: ver weer de kop, staal -
grijs kort haar, dito baard. ‘Kat in ’t bakkie.’

Ik schoot over eind: dat had hij in het Hol lands ge zegd! Hij grijns -
de naar me: ‘Ze noe men me Jort om dat ik van Ter schel ling kom.’
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‘Wat zeg tie?’ vroeg Ali ce. Jort leg de zelf zijn op mer king uit.
‘Oké, er staat een an de re naam op de mon ster rol, maar Jort zal je

he ten van af nu,’ ver klaar de Ali ce. ‘Nu mijn pro po si ties. Ge bruik ik
het schip als drij ven de wo ning, voor lo pig tot aan mijn be val ling en
verd wijn ik van de ra dar of gaan we er iets meer mee doen? Ik denk
even hard op, mis schien geen ac tie schip in de trant van Green pe a ce,
maar een va rend on der zoeks cen trum, zo als de Be ag le waar Dar win
mee reis de. We heb ben hut ten voor twaalf pas sa giers naast die voor
de staf en kun nen in al ler lei ha vens ruim te hu ren. Dat past ook meer
bij wat Die de ric net zei, langs alle we reld ha vens om de bood schap uit
te dra gen dat we one pla net, one people zijn.’

‘Er is gro te be hoef te aan on par tij dig we ten schap pe lijk on der zoek
naar de ach ter uit gang van land, zee en lucht,’ nam Syl via over. ‘Alice
zou bij voor beeld een foun da ti on in het le ven kun nen roe pen die zo’n
on der zoek zal gaan financieren.’

‘Ja,’ zei Ali ce trots, ‘waar we zo wel men sen uit de we reld van het
gro te geld als van de Ba sel Kring bij wil len be trek ken.’

Dit ging me al le maal wel erg snel, dat was al le maal be slo ten zon -
der mij er in te ken nen. Ik denk dat om veel meer dan het mi lieu gaat,
dat is te tren dy, te op per vlak kig, het gaat ook om de on der lig gen de
cul tuur, de uit gangs pun ten, de ethiek. Daar ging dit plan aan voor bij,
maar ik kon niet ver woor den wat ik dan wel zag. Mijn zwij gen werd
als een af wij zing op ge vat, dat was aan de ge zich ten te zien, ter wijl ik
ge woon met stom heid ge sla gen was. Blink, de eeu wi ge bui ten staan -
der, nor maal rap van pen, nu ten ein de raad. De zelf de on macht om
uit te rei ken, die me in der tijd op school had verlamd, deed het nu
weer, of nog.

Mijn ver twij fel de blik hecht te zich nu aan Syl via. Ze schrok, zag
mis schien de smeek be de in mijn ogen.

‘Het is Die de ric even te veel,’ zei ze en stond op, hielp me met een
hand on der mijn ok sel op te staan. ‘Ik breng hem even naar onze hut.
Mis schien dat het beet je he ling dat ik kan ge ven, iets zal hel pen.’

Strom pe lend op mijn ge voel lo ze voe ten liet ik me lei den. In de
rui me en dui de lijk luxe re hut, waar ze me naar toe bracht, hielp ze me
te gaan lig gen in één van de bre de dub be le bedden.

Ik werd wak ker doord at de mo to ren ge start wer den en al les be gon
te tril len. Er was een vaag be sef dat Ali ce en Syl via naast me had den
ge sla pen, maar nu was de hut ver la ten en het bed was naast me niet
meer warm.

Ging en we va ren? Wil de ik dat wel? Weer een be sluit dat was ge no -
men zon der mij te raad ple gen. Wat moest ik nu? Pro be ren het plan
van Ali ce bre der te ma ken, of me te rug trek ken, ik was toch geen mi -

404



lieu des kun di ge. Ali ce en die Green pe a ce man nen wa ren te be perkt
be zig, maar hoe maak te ik dat dui de lijk? Mijn eer ste be hoef te was om
naar Ca li for nië te vlie gen om met Aart en Han nah de pro ble men
waar ik mee worstelde te bespreken.

Even la ter be gon het schip te dei nen. Iets hield me in bed, mis -
schien was het de war me ink ap se ling wel.

Slaap had me weer over mand, maar het la waai aan dek deed mij
oprij zen uit mijn droom be wust zijn. Ge brom, ge klap per van zei len,
ge roep... Het schip ging schuin hang en en maak te op en neer gaan de
be we ging en: we zeil den. Het ge tril van de mo to ren hield op, maar nu
kon ik niet meer slapen. 

Na een douche en met scho ne kle ren aan, die ie mand had klaar ge -
legd, durf de ik het dag licht en de blik ken van be man ning en be vrou -
wing on der ogen te zien. Er wa ren naast Ali ce en Syl via ook wat vrou -
we lij ke ma tro zen aan boord, wel zo prettig. 

Het schui ne dek was even wen nen voor mijn slap pe been spie ren.
Het schip lag mooi sta biel op één oor in de dei ning, dank zij de cur ven
van wit doek die aan de mas ten en mecha ni sche gie ken uit ston den in
het strak ke blauw. Mijn God, wat een schoon heid! En wat een snel -
heid!

Op het voord ek trof ik mijn da mes. Ik wist niet be ter dan ze te om -
hel zen. 

‘Ben je er weer?’ vroeg Ali ce voor zich tig.
‘Wat een prach tig schip,’ was mijn ant woord. ‘Aan de kade zag het

er een beet je dub bel uit, ik be doel, de grij ze ma rin ekleur, het num mer 
op de boeg, het leek een oud ma ri ne schip. Ik zie nu dat het ook een
snel zeil schip is.’

‘Mijn va der was nog al gechar meerd van ge wa pen de macht. Er
stond zelfs schiet klaar Bo fors lucht af weer ge schut op het voord ek.
Hoe hij dat voor el kaar heeft ge kre gen weet ik niet. Ik heb het weg la -
ten ha len, er gens in het ruim weg ge stopt. Nu lig gen er in die koe pel
red dings cap su les, rub ber bo ten en mijn opblaas-catamaran.’

‘Waar gaan we nu heen? Ik be doel, ik weet niets van enig plan...’
‘We gaan weer even con fe re ren,’ kon dig de Ali ce aan en gaf in -

struc ties aan een ma troos. Weer tot mij: ‘Dit is een proef vaart om de
be man ning verd er ver trouwd te ma ken met het schip. Van avond leg -
gen we weer aan in de haven.’

In de stuur hut trof fen we even la ter de drie of fi cie ren. Ook de
machi nist, mees ter noem den ze hem op z’n Hol lands, had zijn zwij -
gen de mo to ren met een ge rust hart ach ter kunnen laten. 

‘Lieve men sen,’ be gon Ali ce. ‘Het is nu de tijd om  verd ere plan nen
te ont wik ke len. Als de proef vaar ten naar te vre den heid zijn af ge rond,
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gaan we een lange reis ma ken. De vraag is, waar heen, waar om en wat
gaan we daar doen. Ik heb het ge voel dat Die de ric hier wat over te
zeg gen heeft, mis schien zijn we te een zij dig be zig ge weest. In z’n slaap 
mom pel de hij iets over an tro po lo gen, cul tuur on der zoek, wat speelt
er, Diederic? ‘

Ge luk kig, ze gooi de de zaak open en ik kon uit leg gen dat we ons
niet al leen moes ten rich ten op symp to men, zo als de kli maat ve ran de -
ring en de toe ne men de ong elijk heid, maar kij ken naar oor za ken. Het
pro ces denk en, het schrij ven van rap por ten, nota’s, het op stel len van
verd ra gen is vorm ge richt, we ge ven vorm aan onze ang sten, maar
wil len niet kij ken naar de bron. We moe ten de mu ziek van de aar de
weer ho ren, en hoe die zich ma ni fes teert. Niet al leen in aard schok ken 
en tsunami’s, maar in het weer, de in stra ling van zon nee ner gie, het ef -
fec top ge ne ti sche mu ta ties en ziek tes, op cul tu re le stro ming en, op de
ver ta ling van onze ang sten in iden ti fi ca ties, in eco no mi sche en so ci a -
le mo del len, in ri tu e len. Kor tom, aan voe len wat er wer ke lijk speelt en
daar bij voor al te rade gaan bij cul tu ren die het an ders aan pak ken en
over leef de. Ik pleit te dus voor een veel bredere insteek en proefde ook 
dat de mensen rond tafel daar mee instemden.

‘Laten we op dit schip dwars denk en de we ten schap pers, jour na lis -
ten, schrij vers, kun ste naars en an de ren uit no di gen die wer ke lijk
change agents wil len zijn, ook ing aan te gen de ge ves tig de be lang en
mis schien. Dus geen denk-tank, maar een voel-tank, een ex pe di ties -
hip naar bui ten, maar voor al naar bin nen. Ze uit no di gen hun krach -
ten en ken nis te bun de len in werkelijk onafhankelijk onderzoek.’

Syl via nam het in stem mend over: ‘Zoals we we ten wordt nu het
hui di ge we ten schap pe lij ke on der zoek voor al ge stuurd door de fi nan -
ciers. Daard oor is veel on der zoek niet on af hank elijk en dient soms
apert de be lang en van de geldschieters.’

Ali ce lach te: ‘Ik ben ook een geld schie ter. Ga ik dan ook mijn be -
lang en la ten pre va le ren? Ze ker wel!’

Dat was een knup pel in het hoen der hok. We za ten al le maal met -
een recht op.

Weer ernstig: ‘Ik zal mijn be lang ex pli ciet ma ken, ik heb na me lijk
nog een agen da. Dit schip is nu ge re gis treerd op de Fiji Ei lan den in de
Pa ci fic, een on af hank elij ke ei land na tie. Mijn va der heeft daar een on -
be woond atol ge kocht. Die dreigt on der wa ter te verd wij nen. Dat wil
ik la ten on der zoe ken. Waar om ge beurt dat? Omdat de zee spie gel
stijgt? Omdat het ko raal af sterft? Omdat de bo dem daalt? Mijn va der
wil de het la ten op ho gen met ma te ri aal uit de la gu ne. Kan dat wel? Het 
ant woord is van be lang voor tal lo ze atol len over de hele wereld die
dreigen te ver drinken.’
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‘Krijgt u daar dan me de wer king voor van de au to ri tei ten van Fiji?’
vroeg de schip per.

‘Als we onze oplos sing de len met de be wo ners daar, die ook de be -
drei ging van een stij gen de zee spie gel voe len, denk ik dat we alle me -
de wer king zul len krij gen,’ zei Ali ce be slist. Ze lach te weer: ‘Daarom
gaan we er ook naar toe. Om het te vra gen. Met we ten schap pers, on -
der ne men de ing enieurs en de no di ge mid de len. En ook om dat ik met 
an de re erf doch ters heb ge spro ken, die zo’n plan wel zien zit ten en ook 
een atol wil len adop te ren. Die zien dat ook als een vei li ge ha ven, een
beetje uit beeld maar ook dienstbaar.’ 

Hier sprak ie mand die de macht van het geld goed be greep, zich
had ver ze kerd van een ach ter ban bij de su per rij ken, maar er geen
mis bruik van wil de maken.

‘Je laat je te veel mee sle pen door de tails, lie ve,’ brak vrij on ver -
wacht Syl via in, ze had iets op haar hart dat niet kon wach ten. ‘Dat Fiji
idee past al le maal naad loos in het plan zo als Die de ric dat nu bre der
for mu leer de. Maar ik proef een ge vaar, en dat schuilt ook in die eer ste
pro po si tie die je noem de, je be hoef te aan ano ni mi teit. Ali ce, iets in je
wil graag off the grid gaan le ven. Dat kan na tuur lijk op het schip met
een ei gen, privé thuis ha ven, er gens bui ten de ver stik ken de or de lijk -
heid om, on der de vlag van een land zon der ”Ho me land Se cu ri ty” da -
ta bank en. Maar je be hoef te aan vei lig heid kan ge vaar lijk zijn, een
ano niem schip kan gemakkelijk weggepoetst worden, verdwijnen,
verongelukken!’

Syl via en Ali ce ke ken el kaar aan, strijd lus tig maar niet af wij zend.
Er was dui de lijk een bond je tus sen die twee ge groeid, ze wa ren niet
bang voor el kaar. Ali ce was de lei der, maar Syl via be waak te de struc -
tuur, de vei lig heid, let te op de grote kaders.

‘We moe ten pra ten over pu bli ci teit.’ gooi de ik er wat bruusk in. 
Het was even stil. Hun ogen on der zoch ten mij, on ze ker, een beet je 

bang zelfs. Het idee van vei lig heid, mis schien heel na tuur lijk voor een 
zwang ere vrouw, was om niet ge zien te wor den, maar was dat geen es -
ca pis me, om con fron ta tie uit de weg gaan. Was dat wel echt, eer der
had den we toch sa men plan nen ge maakt, om met dat schip ha vens
aan te doen, zicht baar te wor den. Ali ce was zelf de aan sto ker van juist
een heel bre de zicht baar heid, een rol als klok ken lui der. Waar om dan
dat te rug trek ken, die nei ging tot iso le ren, er gens op een atol pi o nie -
ren. Was dat mis schien al leen maar om een on der lig gen de angst
ruim te te ge ven, om een ru zie te for ce ren die ei gen lijk he le maal niet
over publiciteit ging, maar meer over onze ver houding. 

407



‘Hoe wil je men sen aan trek ken die iets te zeg gen heb ben als je
geen pu bli ci teit maakt? Alleen met geld?’

‘Ik be grijp waar Syl via op doelt,’ kwam de schip per. ‘Pu bli citeit is
al tijd het gro te wa pen ge weest van Green pe a ce. Mis schien is dat ook
op deze reis en dit schip van toe pas sing.’

Ik ging staan. ‘Ik denk ook dat iso le ment geen goed idee is. Kijk, ik
ben aan mijn kant van het spec trum be zig met een in es sen tie cul -
tuur fi lo so fi sche be na de ring van het mon di a le ge drag van de mens -
heid, die nu wordt ge con fron teerd met de nood zaak om af te stap pen
van het ego- en winst denk en, van de ver spil ling, maar voor al van het
ko ker denk en van de ma te ri a lis ten. Dat klinkt hoo dra vend, maar ik
zoek naar de tell-ta les, de ver klik kers van de om wen te ling, naar een
nieu we wijs heid die voe len en denk en weer in te greert. Daar voor is
een ze ke re mate van com mu ni ca tie en open heid nood za ke lijk, bij -
voor beeld doord at ik in alle open heid mijn kom pa nen er bij kan be -
trek ken, die mo men teel in Ca li for nië zijn. Trans for ma tie, ook over
ken nis en in zich ten die voor bij het oude pa ra dig ma gaan, bestaat
alleen als erover gepubliceerd wordt, als er steun groeit.’

‘Voor de maat schap pe lij ke im pact zou het goed zijn om een tv
ploeg aan boord te heb ben. ,’ voeg de Jort er aan toe. ‘In Ne der land en
Bel gië heb ben de we ke lijk se uit zen ding en van Can vas en de VPRO
over de reis met het zeil schip Amster dam, in het zog van de Be ag le
met Dar win an der hal ve eeuw eer der, grote indruk gemaakt.’

‘Hier moet ik eerst over na denk en,’ zei Ali ce na een kor te stil te. Ze
keek voor hulp naar Syl via, die on ze ker naar mij keek.

‘Laten we la ter op de dag verd er be spre ken wat we gaan doen en
hoe,’ be sloot Ali ce.

La ter, in ons ver blijf, kwam het hoge woord er uit.
‘Alemaal leuk, die groot ste plan nen, maar iets in mij wil uit de rou -

la tie verd wij nen, Die de ric. Al ja ren wordt ik ge volgd, be spi o neerd,
moet ik op pas sen, jij hebt daar ook iets van mee ge kre gen. Daar om
dat off the grid ge doe. Het kan met dit schip..’

‘En de baby? Die zou je toch na een jaar moe ten af staan?’
Ze be gon te hui len. ‘Hoe kan je zo bruut zijn!’ sis te Syl via me toe

ter wijl ze Ali ce in haar ar men nam.
‘Ik ben niet bruut! Die or ga ni sa tie om Ali ce heen, dat verd om de

tes ta ment! Als ze verd wijnt met kind en al, gaat dat giga ver mo gen
naar een psycho paat! Dat heb je me zelf ver teld, Alice.’

‘Nou en?’ snik te ze. ‘Ik wil mijn baby hou den.’
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‘Dat be grijp ik ook wel,’ mop per de ik. ‘Het...’ Een nieu we woe de
vlam de op. Door die hele toe stand was het niet eens mo ge lijk om
mijn kind open lijk te er ken nen! 

Niet boos op Ali ce wor den, Blink! Doe er wat aan.
‘Goed, la ten we be denk en hoe we die or ga ni sa tie kun nen over ha -

len om toe te la ten dat Ali ce haar kind zelf op mag voe den. Je ziet dat
ze je nu al wat meer vrij la ten. Ze zijn ac coord ge gaan met je ver blijf
op het schip, mits je ge re geld een dok ter con sul teert en ze op de hoog -
te houdt van je zwang er schap. Het is nog lang niet ge bo ren en dan
heb ben we nog een heel jaar. Er zijn vast ma nie ren te be denk en om
ook verd er aan de voor waar den van het tes ta ment te vol doen. En ver -
geet niet wat voor hef boom zo’n enorm ver mo gen kan zijn als je mon -
di aal ding en wilt ve ran de ren. Dat ge reed schap moe ten we niet uit
onze handen laten spelen. Pardon, die van Alice.’

Ali ce keek wat op ge wek ter. Ze vloog me om de nek en kus te mijn
hele ge zicht. 

‘Ik kan be grij pen dat jij uit jouw we reld je wilt stap pen, Ali ce. Syl -
via is vol gens mij al lang er off the grid, maar ik weet fei te lijk niets van
haar ver le den af, be hal ve dat ze heel veel heeft op ge sto ken en voor
zich zelf kan zor gen. Voor mij is dat an ders. Mijn func ti o ne ren is dui -
de lijk ing ebed in het net werk van de Eco no mic Re view. Ik heb twee
zoons, een va kan tie huis in de dui nen, collega’s en we ten schap pers
waar mee da ge lijks con tact no dig is. Ik heb me ver bon den met Peter
en Madeleine voor de krant.’

‘Met an de re woor den, je gaat niet met ons mee?’ Syl via pro beer de
haar stem vlak te hou den, maar haar boos heid, die te ge lijk de angst
was om mij te ver lie zen, haar te leur stel ling, die al van eer de re da tum
was en haar on ver zet te lij ke hou ding het bij het rech te eind te heb ben,
wa ren waar neem baar als vi bra ties die op tonen leken. 

‘Hop on hop off.’
‘Bedoel je dat je af en toe mee vaart en af en toe el ders bent?’ vroeg

Ali ce hoop vol. ‘Schrijven kan over al en dank zij sa tel lie ten is over al
in log gen op in ter net mogelijk.’

‘Diederic, wat is er aan de hand? Waar om ben je zo boos? Dat ben
je al een hele tijd. Waar is onze... ver bin ding ge ble ven? Onze lief de?’
voeg de ze er bij na on hoor baar aan toe.

Dit was het juis te mo ment om ver slag te doen van mijn te loor gang
bij de Ba sel Kring, hoe die ook bij na ego cen trisch func ti o neer de. Ze
on der bra ken me geen enk ele keer. Syl via raak te gaan de weg steeds
meer ver wil derd, dit was haar oude we reld je dat ik afbrak.

‘Ik heb er van ge leerd, blijk baar had den ze me wel no dig, maar wil -
den ze me niet als deel van de or ga ni sa tie. Ik moest ge noe gen ne men
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met een on der steu nen de rol. En ik be gin me daar bij neer te leg gen,
ook hier aan bood. Het is een vreem de ge waar wor ding,’ be sloot ik,
‘om bij me zelf nu die be scher men de en vrou we lij ke kracht te ont dek -
ken, ge richt op het voort be staan van de Aar de, van Gaia als le ven de
en le ven dra gen de pla neet, ter wijl te ge lijk bij met name Syl via een bij -
na rücksicht slo ze doel ge richt heid aan het licht komt, en bij jou, Ali ce,
je zelf stan dig heid, je po wer, je durf, dui de lijk wor den, maar nu ook
ge vaar lo pen omdat je een soort veiligheid wil door onder te duiken.’

Ze ke ken me ont zet aan.
We spra ken el kaar niet meer tot het schip laat in de mid dag aan -

leg de in de pas san ten ha ven van Mi a mi. De sa tel liet ver bin ding aan
boord zou ik ge brui ken om met Aart te overleggen..

Tij dens de avond maal tijd wa ren het de of fi cie ren die het ge sprek
gaan de hiel den met op mer king en over het schip, de be man ning en de 
zeil pres ta ties – die er niet om lo gen. Ik had mijn gas ten hut weer be -
trok ken om te kun nen wer ken zon der de span ning en van Ali ce en
Syl via op de ach ter grond. Ik werk te ge staag door aan ver schil len de
ar ti ke len dan wel hoofdstukken, dat moest ook gebeuren.

Ik pro beer de Aart te sky pen. Hij was nog wak ker en ver scheen op
het scherm.

‘Aart, ik loop over al te gen twij fels, on lo gi sche ding en aan. Met
name de kli maat dis cus sie le vert zo veel on voor spel ba re fac to ren op,
het lijkt een moe dwil li ge ver war ring... Is dat geen zoet hou der tje, om
de we zen lij ke pro ble ma tiek van de groei en de tegenstellingen te ver -
bloemen?’

‘Je ziet er nog al ge stoord uit. Waar zit je ei gen lijk, je was toch in
Amster dam?’ on der brak hij mijn li ta nie.

‘Op Alice’s schip, in Mi a mi, een won der baar lijk soort ge ca moe -
fleerd ex pe di tie schip, waar ze gro te plan nen mee heb ben. Daar wil ik
je over raad ple gen, pas ik wel in die plannen.’

‘Hm. Waar om kom je niet naar San Fran cis co? We heb ben een lo -
geer ka mer en ik ben ook op nieu we on der zoe ken ge sto ten. Het beeld
wordt steeds ge com pli ceer der, maar er wordt ook veel duidelijk.’

‘Ik kom er aan. Be dankt voor de uit no di ging.’

De vol gen de och tend leg de ik bij het ont bijt de nood zaak uit van
mijn voor ge no men reis naar San Fran cis co.

‘Ik wist niet dat je on der zo veel span ning stond,’ zei Syl via met iets
van be rouw in haar stem. ‘Als je wilt boek ik voor je en breng je weg
naar het vlieg veld.’ 

‘Graag. Mis schien heb ben we straks nog tijd om onze plan nen te
co ördineren?’
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‘Hoe komt het toch dat je zo op en neer jo joot?’ vroeg Ali ce even
la ter toen Syl via be zig was met mijn boe king en en wij bij de ver schan -
sing naar het be voor ra den van het schip ston den te kij ken. ‘Het ene
mo ment ben je ge fas ci neerd als we je ver tel len wat we met dit schip
gaan doen, denk je mee en zie ik licht jes glim men in je ogen, het vol -
gen de ver werp je al les. Alles! Zelfs onze liefde!’

‘Ik ver werp die niet,’ ant woord de ik koel tjes. ‘Het is al leen dat ik
niet al les meer voor zoe te koek aan neem, en ik me daard oor wat af -
sluit.’

‘Wat is er ge beurd, Die de ric, dat je zo... zo ver weg aan het ra ken
bent?’

Een die pe zucht ging aan mijn ant woord voor af. Hier had ik over
na ge dacht, het had te ma ken met het zelf ver trou wen en de be slis sing -
en van Ali ce, ik voel de me on vei lig, moest in de pas gaan lo pen met
wat een an der voorstelde.

‘Jouw be hoef te aan ano ni mi teit en aan vei lig heid heeft me diep ge -
raakt, maar ook on ze ker ge maakt. De af ge lo pen tijd ben ik zelf ook
be dreigd, was m’n le ven niet ze ker en dat slaat won den, maar zet ook
aan het denk en. Wie ben ik, wie ben jij, we moe ten de trauma’s die ons 
be heer sen er ken nen.  Wie zijn we echt, voor bij die soms ver lang en de
angst en vlucht nei ging en. Het sleu tel woord is voor mij niet iso le -
ment, maar on af hank elijk heid, au to no mie. Mis schien wel soe ve rei -
ni teit. Het heeft met macht van doen, ei gen lijk ben ik al tijd op zoek
naar een soort over wicht, naar be ter en die per dan de an der, maar op -
per vlak kig buig ik dan wel mee en geeft toe. Dat heeft met m’n jeugd
te ma ken, ik moest m’n po si tie verd edi gen en koos er blijk baar voor
om slim mer te wor den, maar ei gen lijk draai de dat om macht. Als
jour na list heb je een ze ke re macht, al is die de laat ste tijd wel wat ge -
kort wiekt. Maar die machts drang is dus niet wie ik echt ben, het is een 
verd edi gings mecha nis me. Nu ik merk dat jij in een rol groeit als lei -
der en be slis ser, krimp ik een beet je in el kaar. Het gaat niet al leen om
de tra di ti o ne le man-vrouw rol len, maar er zit voor mij meer achter,
dat machtsdenken in mij is me nu duidelijk aan het worden.’

Ali ce keek ge schrok ken, maar ik moest dit uit spre ken. 
‘Ik moet m’n ei gen die pe iden ti teit bloot leg gen, niet meer vast zit -

ten aan wat ik an de ren voor spie gel, dat mas ker la ten val len. Sinds de
dag dat ik met Aart sprak en de op dracht van Pe ter kreeg om het
cong res in Ba sel te ver slaan, ben ik in een trans itie ge ko men van een
bange haas die zich voor al in dekt naar... ik weet niet wat, dat is nog
on dui de lijk. Maar meer mijn ware zelf, veel emo ti o ne ler en min der
van uit dat ang sti ge machts denk en. Maar wel met een be hoef te aan
au to no mie, aan vrij heid en nu  zet ik me af te gen jouw iso la tie-ten -
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dens. Dat is ook een soort pro jec tie, je doet wat ik mis schien ook wil,
maar niet durf te er ken nen. Kor tom, ik stui ter wat rond van bin nen,
zit in een iden ti teits con flict en dat gaat ta me lijk ver. Ik heb gro te ang -
sten moe ten door staan, sla pe loos heid, hoofd pijn, de presssie ve aan -
val len. Zelfs een su ïcide po ging. Ik ver toon dui de lijk verschijnselen
van wat ze dan Post traumatisch Stress Syndroom noemen.’

‘Nee! Dat meen je niet! Waar dan, wan neer dan?’
Syl via was ong emerkt ach ter ons ko men staan; haar adem ver ried

haar in een mo ment dat er even geen la waai van de kade kwam.
Met nog maals een zucht ver tel de ik hen van mijn te rug keer in het

zo mer huis, waar er iets in mij ge knapt was, en van de vis ser die me bij
mijn po si tie ven had ge bracht, on we tend van mijn be nar de geest. En
hoe ik naar Phi lip ging om weer wat hou vast te vinden. 

Syl via keek me wit jes aan. ‘Dat wist ik niet! Echt, Die de ric, ik wist
daar niets van!’

‘Laat maar,’ was mijn ver moei de ant woord. ‘Dat is deel van het
pro bleem, nie mand zag het. Ook die club in Ba sel zag het niet. Alle -
maal zeer be gaaf de en ge voe li ge men sen bij el kaar en nie mand zag
hoe ik er aan toe was, hoe ik in ner lijk verscherd was.’

‘Had dan iets ge zegd!’
‘Als je bij na verd rinkt, kan je al leen maar naar adem hap pen.’

Ik had me uit ge spro ken, maar er ook ge noeg van. We moes ten
weer in de voor uit scha ke len. ‘Heb je een vlucht kun nen boe ken?’

Syl via keek me met gro te ogen aan en knik te werk tuig lijk toen ik
te rug staar de.

‘Ja, je bo ar ding pass heb ik naar je smartpho ne ge stuurd. Je ver -
trekt mor gen mid dag.’

‘Diederic!’ kreet Ali ce, ‘Zo kan je niet weg gaan!’
Ze was ook aang edaan, her ken de de die pe in ner lij ke strijd die we

deel den maar ook de kern die vol warm te was, vol van be hoef te aan
sa men zijn, sa men doen. Ik wist dat er van bin nen een heel die pe ver -
lang en naar ver bon den heid was met deze vrou wen die me zo goed
aan vul den en zin ga ven aan m’n le ven. Waar om was de rest dan toch
zo van ijs ge wor den? Wat kon ik doen om m’n ei gen wij ze en zelf -
zucht i ge mas ker te la ten val len, mij emo ti o ne le zelf eindelijk eens de
ruimte geven?

‘We zou den onze plan nen nog co ördineren.’ sug ge reer de ik.
Dat was een ope ning, even te rug naar het prak ti sche, de ru zie sfeer

even los la ten. Dat was mis schien niet wat Ali ce be doel de, maar wel
een soort com pro mis, dat de lucht even deed op kla ren. Ze liet een bel
lui den en even la ter za ten we weer rond de kaar ten ta fel met de of fi cie -
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ren. Het ging om prak ti sche af spra ken en plan nen, maar daar zat mis -
schien de ruim te in om wat soe pe ler naar el kaar te zijn. De schip per
gaf aan langs wel ke rou te hij rich ting Pa na ma ka naal dacht te kun nen
va ren en wel ke havens onderweg aangedaan kon den worden. 

‘Wat wordt onze be stem ming als we een maal in de Pa ci fic zijn,
me vrouw?’

Ali ce wierp een snel le blik op mij en ant woord de: ‘De Fiji Ei lan -
den. Ik wil graag eerst onze thuis ha ven in orde heb ben, mijn ei land
zien en ter plaat se kij ken wat we kun nen doen om de toe stand te
verbeteren.’

‘Ga jij mee, Die de ric?’ wil de Syl via we ten. Dit was ei gen lijk de es -
sen ti ële vraag, wil de ik me ver bin den aan wat ik toch nog als de ei gen -
zin nig plan nen van Ali ce zag, wil de ik mee gaan in een avon tuur,
waar ik me zou moe ten voe gen aan wat an de ren wil den? Of was dat
een kwes tie van per spec tief, pas te al les wel mooi en span nend in el -
kaar, maar wor stel de ik met een soort bin dings angst. Een com bi na tie
van met dat schip de we reld rond va ren, een thuis ba sis van waar uit ik
dan toch via in ter net en door her en der  heen te vlie gen m’n con tac -
ten kon on der hou den, stuk ken en boe ken schrij ven, Amster dam en
m’n zoons be zoe ken, was dat ei gen lijk niet pre cies wat ik wil de? En
stuur de het uni ver sum me niet af rijd in de goe de rich ting. Dat was
me de laat ste tijd wel duidelijk geworden, het toeval steunde me in de
rug. 

‘Waarschijnlijk wel een stuk je, maar waar en wan neer weet ik nog
niet. Dat hangt af van de re sul ta ten die Aart en ik in San Fran cis co we -
ten te be rei ken, waar na ik in ie der ge val ook eerst te rug moet naar
Amsterdam.’

‘Dat doet me denk en...’ mom pel de Ali ce en snel de weg. Even la ter
kwam ze te rug met een lap top. ‘Ik dacht het al! Er is over ruim een
maand ook een mee ting van de World Asso ci a ti on of He ri ta ge
Daughters in San Fran cis co. Ik ben voor zit ter en daar moet ik bij zijn.’

‘Is het al les bij el kaar dan niet han dig om San Fran cis co als eer ste
be stem ming te ne men?’ vroeg Jort, met een schuin oog naar mij kij -
kend. De man had ken ne lijk door dat er iets speel de tus sen mij en de
da mes en dat zat hem niet lekker.

Ali ce en Syl via ke ken nu ook naar mij. Hing de be slis sing van mij
af? That’ll be the day!

‘Ik denk dat dat een goed idee is. Ali ce, je kunt toch eerst met het
vlieg tuig pools hoog te gaan ne men in Fiji en daar na met een vol tal li ge 
ploeg van uit San Fran cis co ver trek ken? Neem in eer ste in stan tie wel
wat ing enieurs mee, mis schien een bag ger ex pert uit Ne der land, die

413



kun nen de haal baar heid in schat ten en de men sen van Fiji helpen
overtuigen.’

‘Misschien heb ben jul lie ge lijk,’ aar zel de ze. ‘Er was iets in me dat
wil de verd wij nen, maar het lijkt erop dat het be ter is om de zaak goed
voor te be rei den en al les in dat bre de re ka der in te pas sen dat je ver -
woord de. Mis schien dat ik na alle el len de en met een kind in m’n buik
wil de vluch ten, me iso le ren, maar ja, ik zit ook nog vast aan m’n ver le -
den, aan af spra ken en ve rant woor de lijk he den die ik al eerder op me
nam.’

De lucht was ge klaard, ei gen lijk had den zo wel Ali ce als ik wa ter in
de wijn ge daan, onze po si ties wat ver zacht, maar voor al ook weer
zicht ge kre gen op wat ons ver bond, dat we een team wa ren. Syl via was 
de sta bie le fac tor, de lijm die ons ver bond. In hun hut praat ten we nog
even na. Ali ce re a li seer de zich dat ze veel meer ding en dien de te re ge -
len voord at ze haar Fiji plan kon uit voe ren, dat ze zelfs eerst nog naar
Frank furt, Hongkong en Singapore moest.

‘Het lijkt me veel be ter om in vol or naat, goed voor be reid ook qua
pu bli ci teit en met de pers er bij te ver trek ken,’ bracht ik in. ‘Als je zo -
maar verd wijnt, gaat je sur veil lan ce ook nog ach ter je aan. De ac ties
met het schip moe ten juist niet stil le tjes plaats vin den. Hoe meer dek -
king door de pers, hoe beter.’

Ik kreeg een steeds hel der der beeld, dit was ook een me dia-of fen -
sief, naast een ex pe di tie vaar tuig op zoek naar an de re en min der vast -
ge lo pen ma ni fes ta ties van maat schap pe lijk denk en en doen. We
ging en met dit schip op zoek naar in vul ling van wat ik maar mijn in -
di vi du a lis me-col lec tief-iden ti teit drie hoek noem de, maar niet al leen 
als an tro po lo gisch fe no meen, maar juist in sa men spraak met de we -
reld en ge voe lig voor de bood schap pen van Gaia. Mis schien niet ge
waar deerd door de hele we reld, maar met de we ten schap pers en me -
dia die ook za gen aank omen dat er ding en ging en ve ran de ren en daar
in mee wil den denk en. En met een kop pe ling naar de par tij en die zich 
van uit hun per spec tief zor gen maak ten, via Ali ce viel daar ook het
gro te geld van de su per rij ken on der. We zou den een va rend en mo biel 
plat form wor den, dat vir tu eel in cy ber spa ce en via sociale media
toegankelijk was, maar ook echt menselijk contact zocht en toeliet. 

Zoe ken naar goed func ti o ne ren de sa men le ving en of com mu ni -
ties met een ei gen keu ze tus sen in di vi du en col lec ti vi teit kon je niet in 
je stu deer ka mer doen, dat moest je er va ren, af tas ten, er in dui ken. Ik
moest mijn mo ge lij ke ta lent als sha maan of pro fet sich voor spel ler
toet sen aan wat ech te sha ma nen de den, het diep gang ge ven.  Je moest
er va ren om te le ren, dat had het ver haal van de doe ners en de la ters
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me wel ge leerd, dat had ik ei gen lijk te dank en aan mijn zoons. Het
kwart je valt niet door ra ti o neel en men taal puz ze len, maar door je
open te stel len voor je in tu ïtie, voor wat je on be wus te te zeg gen ggen
heeft. Maar dit hele project zou ook daar ruimte voor laten, dat wist ik 
zeker.

‘Dus ach ter af en in ver ge ten hoek jes gaan speu ren en toch vol in
de schijn wer pers?’

‘Precies.’
‘Jort zei al zo iets,’ be dacht Syl via. ‘TV ploe gen aan boord. Het zou

kun nen, met wat aan pas sing en en als we goed let ten op onze ei gen
pri va cy. ’

‘Ja, daar kom je niet on der uit, maar het kan wer ken, en we mo gen
niet ver ge ten dat er heel veel men sen zoe ken naar sig na len van hoop,
naar een be na de ring die per spec tief biedt, en daar voor de me dia af -
speuren.’

Die avond ver za mel de ie der een zich op het ach ter dek en stap te
Ali ce toch ei gen lijk wel wat on ver wacht in haar for me le rol, om de
be man ning en staf dui de lijk te ma ken wat er nu ging ge beu ren. De
plan nen had den vorm ge kre gen en ze liet dui de lijk mer ken dat zij nu
een dui de lij ke koers voor ogen had. Flexi bel, maar doel ge richt, niet
meer zwal ken en de bre de doel stel ling die we sa men had den ont wik -
keld, uit dra gen. Voor ons ei gen in zicht, maar ze ker ook als een taak
waar de wereld iets aan zou hebben. 

Hier stond een heel an de re Ali ce. Hier stond een lei der. Ze was het
juk van haar va der en haar fi nan ci ële op pas sers ont groeit en had een
ei gen koers be paald. Mis schien was ze ei gen lijk ge wor den wat haar
va der ge hoopt had, op ei gen kracht maar ge hol pen door de te gen -
wind. En ik mocht me ge luk kig prij zen dat die koers ook mede mijn
koers was ge wor den, dat we hier het za ke lijk ta lent en de nieuws gie -
rig heid, maar ook de wil om die te delen, op één lijn hadden.

Ze sprak het ook zon der re ser ves uit, maak te haar po si tie als ex pe -
di tie lei der dui de lijk aan ons en de staf. Hier stond nu ie mand, die zelf
besliste.

‘We staan aan het be gin van een nieuw avon tuur, een groots avon -
tuur. Ik zie het als een we der ge boor te, als een nieu we start, voor mij
per soon lijk, maar ook voor de men sen om me heen. We gaan op zoek
naar de wor tels van een nieu we tijd, op een ve rant woor de ma nier, en
voor bij de be per king en van de ‘oude’ we ten schap. Wor tels die we
mis schien gaan ont dek ken in sa men le ving en die nog niet ge vang en
zijn in het pa ra dig ma van de li ne ai re en ra ti o ne le cau sa li teit. Maar
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ook een zoek tocht en plat form, waar bij we de we ten schap pers, die
met ons die gren zen wil len en kun nen op zoe ken, een plek kun nen
bie den. Mijn op dracht aan de be man ning van dit schip is dan ook om
nu stan te pede naar San Fran cis co te va ren. Mijn hoop is dat we daar
het eer ste ex plo ra tie-ge zel schap in ons be staan als on der zoeks vaar -
tuig aan boord kun nen ver wel ko men: een club men sen die met Die -
de ric zijn artikelenreeks kan voortzetten en de boe ken die op stapel
zijn afmaken.’

Ik was ver baasd, dit klonk bij na als een mis si on-sta te ment. Het
klonk als of Ali ce echt was bij ge draaid, als of ze be gre pen had dat we 
ru zie maak ten over iets on zin nigs. Ze had haar be denk ing en af ge -
schud, en ging er voor. Een soort me ta mor fo se, ze was echt in haar
kracht ge ko men, en nam nu de lei ding. Dat zat er al tijd al in, waar -
schijn lijk haar ge ne ti sche er fe nis, maar dan nu meer zicht baar, ze
straalde van zelfvertrouwen. 

Was dit plan mis schien ont staan tij dens onze dis cus sies of was het
ge woon een lo gisch in vul ling van wat er be schik baar was? Zat het al
lang er in de lucht? In ie der ge val over trof het al mijn ver wach ting en.
Wat een avon tuur! Een schip vol we ten schap pers, te za men met zoe -
kers naar waar heid voor bij het ra ti o ne le, een sa meng aan van in tu ïtie
en de cog ni tie ve geest, de twee we rel den die ik aan het be gin van dit
avon tuur nog zo ge schei den had ge zien, maar die nu een fy sie ke ma -
ni fes ta tie kre gen op deze zo fraai op ge pimp te en hy permodern uit ge -
ruste mij nen veger. 

Er was, toen ik luis ter de en de bood schap van Ali ce ook in m’n
hart toe liet, iets met me ge beurd. Voor het eerst was ver bon den heid
voor me voel baar, tus sen de be man nings le den, tus sen Ali ce en haar
crew, tus sen de twee vrou wen en mij. Ik kon Syl via weer voe len.
Anders nu, niet meer als het jong etje dat be scher ming zoekt. Meer als 
maat jes, wat we in fei te wa ren. Ali ce was als een licht bron die al les
waar ik voor stond in een hel de re schijn zet te. Het gaf me mijn ver -
trou wen te rug. In eer ste in stan tie in me zelf, het geen al tijd de ba sis is
van waar uit een mens een ander mens kan gaan vertrouwen.

In mij was een gro te stil te ge groeid. Die bracht een glim lach op
mijn ge zicht en ont span ning in mijn buik. Syl via zag het en be gon te
stra len. Ze maak te er Ali ce op at tent, die druk was met de ka pi tein en
stuur man om de reis van de Ende a vour op de kaart te zet ten. Een reis
in het on be ken de, maar wel op de vleu gels van het nieu we in zicht, dat
het nieu we pa ra dig ma zich al ma ni fes teer de en dat we ging en ont -
dek ken, hoe dat verd er zou gaan. We glim lach ten naar el kaar, er was
een soort ver bon den heid ge groeid, die ik herkende als thuiskomen. 
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